
Månedsnyt for november     

Sikker en dejlig klipper-klister-dag! Skønt, at så mange havde fundet vej 

til vores arrangement. Der er blevet pyntet op, spist pebernødder, 

æbleskiver, og så har vi sunget julen i gang. Nu kan december bare 

komme an, vi er klar på Karlskov Friskole. Vi har gjort vores til, at det 

bliver en dejlig måned, hvor traditionerne omkring julen kan dyrkes 

rundt omkring i klasserne. 

Som jeg har skrevet tidligere vil vi gerne evaluere skole-hjemsamtalerne, som blev afholdt ud fra 

vækstmodellen. I vil derfor i uge 49 modtage et skema til evaluering. I personalegruppen har vi 

selv evalueret, og synes vi har haft nogle gode samtaler, hvor alle har budt ind. Som jeg sagde på 

forældremøderen ved skoleårets start: Det er nyt for os, og vi er klar over at der vil være ting, som 

skal tilpasses. Jeg håber, mange af jer vil give feedback. 

 

I forbindelse med hovedrengøringen blev der af en forældre stillet et spørgsmål, om I forældre er 

dækket af skolens forsikring, når I gøre rent. Det er I ikke, I er dækket af jeres egen 

fuldtidsforsikring. 

 

Fremover skal I rette henvendelse til Jens Erik Pust fra bestyrelsen, hvis der er 

spørgsmål til busruterne eller chaufførerne. Jeg vil tage mig af spørgsmål omkring 

f.eks. elevernes opførsel i bussen. Desuden arbejder et udvalg under bestyrelsen på, hvordan vi 

kan varsle jer forældre og elever, når der er forsinkelser på bussen, som vi oplevede det í den 

forgangne måned. 

 

Fredag den 21. december har vi sidste skoledag inden jul. Vi skal begynde dagen i Ringive Kirke kl. 

8.30, og herefter gå vi tilbage til skolen og får julet af og sagt ”Glædelig jul og godt nytår” til 

hinanden. Dagen slutter kl. 13.15.  

 

Vi mødes igen den 3. januar 2019. 

 

Rigtig glæde december til jer alle 

/Karina 

 

 



Kalender for december: 

Uge 49:  Projektopgave i overbygningen 

5. december: Julefrokost på mellemtrinnet 

10.-11. dec.:  Fremlæggelse af projekt i overbygningen 

13. december: Luciadag v. morgensang 

12. december: Juletur for overbygningen  

17. december: Bestyrelsesmøde 

21. december:  Sidste dag inden jul / Kirke 

 

November i indskolingen 

I november måned har vi i indskolingen arbejdet med de nordiske lande. 

Eleverne har været inddelt i grupper, hvor de har søgt information om de 

forskellige lande - Norge, Sverige, Finland og Island, som de efterfølgende 

har fremlagt for de andre i klassen. De har arbejdet koncentreret og været 

rigtig gode til sammen at finde ud hvad hovedstaden hedder, hvor mange indbyggere landet har, 

hvordan flaget ser ud, hvilke dyr er specielle for landet, har de et kongehus osv. Det har ført til 

nogle god snakke, fx om hvordan et land som Finland kan være så stort, og samtidig ikke have flere 

indbyggere end Danmark. Vi har helt klart fået større indsigt i vores nordiske nabolande. Nu, hvor 

vores fælles emne er afsluttet, vil vi arbejde et par uger i danskbøgerne, hvilket en del elever 

nyder at få tid til. 

Nu nærmer vi os hastigt julemåneden. I december måned har vi en del traditioner, som vi 

viderefører igen i år. Vi har altid et juletræ i klassen, som vi pynter og nyder 

hele december måned. I løbet af måneden har hver elev en lille pakke med 

til under juletræet, pakken må koste ca. 20 kr., kunne bruges af både en 

dreng og en pige og ikke være spiselig! Pakkerne åbner vi d. 21 december 

til juleafslutningen således at hver barn, der har haft en pakke med, får en 

pakke. 

Til juleafslutningen må man endvidere have lidt slik med til at hygge med 

fælles. Man må hver have slik med for ca. 15-20 kr., som bliver en del af et 

fælles slikfad, der deles med de andre. Vi laver et nærmere skriv om dette, 

når vi nærmer os. 

December byder endvidere på et besøg i Lego House for 2. og 3. årgang d. 

6. december. 0.-1. årg. skal afsted 22. januar. 

 



Månedsnyt mellemtrinnet 

Mellemtrinnet har tilbragt meget af november sammen, da de har lavet projektarbejde. Emnet har 

været “Sundhed” og eleverne har selv valgt deres underemner. De store elever har været rigtig 

gode til at rumme de yngre elever - og de yngre har bidraget til det arbejde, som de ældre elever 

igangsatte. (På trods af det har været ret udfordrende)   

Klasserne, der udgør mellemtrinnet, har alle fået muligheden for at komme i Kolding Storcenter, 

hvor formålet var at købe gaver til jul. Om alle pengene gik til junkfood i stedet, det ved vi ikke, 

men vi har da gjort os nogle tanker…  

Vi slutter november af med klippe-klistredag. Vi glæder os til at gøre vores lokaler lækre og 

indbydende. Vi har lavet nogle nye regler i år - Man skal lave 

mindst én dekoration til træet og mindst én dekoration til klassen, 

før man går i gang med guirlander. Der har været en stor del af 

eleverne, som udelukkende har beskæftiget sig med at slå en eller 

anden rekord i guirlander, hvilket ikke giver så varieret et lokale - 

Og vi elsker varierede jule-lokaler!  

 

 

 

              God julefrokost den 5. december!! 

  Velkommen til Jakob på 4. årg. 

 

 

 

Månedsnyt overbygningen 

Der er brugt en del tid på at eleverne har forberedt sig til projektopgaven, som skal laves i uge 49. 

Vi håber alle er klar til en uge med intens arbejde. Mandag og tirsdag i uge 50 er der 

fremlæggelser. 

I uge 50 får overbygningen besøg af Sofie, som gerne vil prøve at gå i 7. årg. Hun er på besøg i 2 

dage. 

Amanda i 7. har haft sidste dag på Karlskov 

Friskole. Vi ønsker hende held og lykke. 

 

 



Månedsnyt SFO 

Tiden går i SFO, og vi er så småt begyndt at jule lidt. Her forleden bagte Maren og nogle børn 

pebernødder i køkkenet. Desuden havde 3.-5. kl. en god tur i Kolding Storcenter d. 26. november.  

Vi er også småt begyndt på at lave julepynt. Desuden er børnene meget optaget at bygge med 

ispinde. Det er dejligt at se, hvor kreative børnene er – ja og deres fantasi fejler ingenting. 

Vi bruger hallen en del. I samarbejde med forældre har vi arbejdet på at lave et fodboldhold i 3. 

klasse, som kan tage ud og spille nogle turneringer i starten af det nye år   

         

 

 

 

 

Glædelig december fra os alle  

På  

Karlskov Friskole 


