
Månedsnyt februar 2019 

 

Kære forældre 

Februar er en kort måned – afbrudt af en dejlig vinterferie. Derfor er der heller ikke så meget at 

berette om siden sidst. Vi har nydt, at vi har haft ”forår i februar”. Helt naturligt søger eleverne ud 

for at lege og spille. 

Den 21. februar havde vi besøg af vores tilsynsførende Curt. Han var med i undervisningen på 

forskellige klassetrin. Fagligt var der fokus på engelsk i indskolingen og på mellemtrinnet, samt 

tysk og matematik i overbygningen. Curt var godt tilfreds med det han så, og kommer på besøg 

igen i april inden han ved udgangen af skoleåret kommer med sin tilsynsrapport. 

 

Vi har i dag afholdt en skøn fastelavn. Det var dejligt at se de 

mange flotte kostumer – vi har nogle kreative elever og 

forældre. Se flere billeder på vores Facebook-side. 

 

På mandag de 4. marts er der forældredag på skolen. Her er alle velkommen til at kigge ind og 

følge undervisningen i klasserne. Det er en tradition, som begyndte efter ønske fra forældre om at 

kunne mødes på tværs af klassetrin og snakke. Man behøver ikke være her hele dagen, men kan 

passe det ind i forhold til hverdagen. 

Marts måned betyder generalforsamlinger. Den 21. marts afholder skolen sin generalforsamling. 

Har du som forældre lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, så møde op – der er altid plads til nye 

ansigter: Vi har et medlem som ikke modtage genvalg, så vi har brug for jer. Der er udsendt 

dagsorden.                                                                                                                                                       

Dagen inde afholder skolens Støtteforening generalforsamling – her kan de også altid bruge nye 

ansigter. 

I slutningen af marts påbegyndes forårets skole-hjemsamtaler. Der vil være opfølgning på de 

aftaler, som blev lavet ud fra vækstmodellen. Jeg håber alle får nogle gode samtaler.  

 

Ny elever: Andreas er startet i 2. klasse – velkommen til.  På mandag den 4. marts begynder Mika i 

3. klasse. Hun er flyttet til området fra Odense med sin familie, og har været på besøg et par 

gange. Også velkommen til jer.  

 

God marts til jer alle      

Karina 



Kalender for marts: 

1. marts: Fastelavn 1.-2. lektion 

4. marts: Forældredag 

Uge 11: Terminsprøver 8.-9. årg. 

13. marts: Infomøde for de kommende aprilbørn 

12.-15. marts: 7. årg. udveksling m. Herfølge Friskole 

20. marts: Støtteforeningens generalforsamling 

21. marts Skolens generalforsamling 

28. marts: Skole-hjemsamtaler  

 

Billeder fra fastelavn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Årets kattekonger og –dronninger 

    



Februar i indskolingen 

I februar måned har vi arbejdet på højtryk med Astrid Lindgren. Vi har læst og læst i alle de mange historier 

af den kendte forfatter. De ældste elever har været flittige læsere og nogle har rykket sig i deres læsning og 

haft succes med at kunne læse en hel bog om fx Pippi, Emil, Blomkvist, Kitte Kry eller en af de andre 

eventyrlige fortællinger. De mindste elever har det meste af tiden fået læst højt af en voksen, og på den 

måde fået fortællingerne. 

Vi har i begge klasser arbejdet med et Astrid Lindgren træ, hvor de forskellige historier danner grenene på 

træet. Selve Astrid er stammen, hvor vi også har lært lidt om Astrids liv som barn, ung, hendes voksne liv og 

forfatterskab. 

Vi har set et par af hendes film, hvilket vi fortsætter med et lille stykke ind i marts måned. 

Her ud over har vi fået plantet et par enkelte tomatplanter, som skal stå og forspire i klassen, inden de skal 

ned i vores lille drivhus. Vejret har på det seneste været lunt og smukt, så det måske ikke varer så længe, 

inden vi må have set til vores have og forårs klargøre den. I den forbindelse vil vi komme med et lille suk 

over et ødelagt frugttræ. Det ene af vores frugttræer har haft en hård medfart af en eller flere børn, der har 

rykket grene af og næsten væltet træet. Det er så ærgerligt. 

 

 

 

Månedsnyt mellemtrinnet  

Februar har været spændende for mellemtrinnet - Før vi måtte komme på ferie, 

skulle vi nemlig igennem uge 6/sex!  

 

Det er altid lidt udfordrende for de yngste af os, men de store var til stor hjælp i undervisningen, da de 

deltog aktivt og (relativt) modent.  

 

I år fokuserede undervisningen ikke på reproduktion og kærlighed, men også kropsidealler, og hvordan 

sociale medier kan bidrage til dårligt selvværd. De fleste af eleverne kunne nikke genkendende til aspekter 

af det postmoderne fænomen.  

Da vi kom tilbage fra ferie, skulle 6. klasse ud og spille basketstævne. Det blev desværre ikke til en sejr, men 

på busturen tilbage til Karlskov Friskole, kunne 8., 7. og 6. klasse alle blive enige om, at de andre snød. Igen.  

 

I dansk arbejder vi med kortprosa, hvor der er fokus på metaforer og billedsprog.  

 

Vi glæder os til fastelavn!   

 

Mange venlige hilsner fra  

 

- Team Mellemtrin  

 

 



Månedsnyt fra overbygningen  

Så er februar slut og marts påbegyndt med fastelavn. Dejligt at se så mange overbygningselever 

udklædt! Vinteren er også slut – ifølge kalenderen – og måske også hvis vi kigger på vejret de 

sidste dage. Dejligt med sol, det giver lige et skud energi til de lidt trætte ”teenagerhjerner” og en 

påmindelse om, at foråret endnu en gang er på vej. 

I dansk har vi arbejdet med kortprosa, en genre de fleste var begejstrede for. Der blev i hvert fald 

analyseret og fortolket til den helt store guldmedalje. Vi har blandt andet læst ”Storesøster” af 

Bent Haller og ”Pesto” af Jens Blendstrup. Eleverne har også selv produceret små 

kortprosatekster. 

8. årgang har denne uge været på ”Introduktionskursus” i Vejle – her kommer de ud og prøver at 

følge en skoledag på enten erhvervsskole, gymnasium, handelsskole osv. for at blive ”klogere” på, 

hvilken retning de skal vælge, når de skal videre fra 9. klasse. 

Så alt i alt kører det bare derudaf, eleverne arbejder med det de skal, og de opfører sig ordentligt. 

Det er en dejlig flok unge mennesker vi har.  

Sammen med 6. årg. har 7. og 8. årg. været til basketstævne. Der skal lyde en stor ros til eleverne 

for en god dag – der var god stemning og eleverne kæmpede efter bedste evne. 

 

Månedsnyt SFO  

Der er ikke blevet til meget kælken i år, men vi har fået lov til at snuse til foråret. Her den anden dag havde 

vi bål, hvor vi lavede snobrød, og vi fik tændt hoppepuden. 

Casper går stadig sygemeldt efter hans operation i knæet. Emma Møller er stadig fast vikar for ham. 

Desuden har vi to virksomhedspraktikanter i SFO’en – Lilli og Margarita. Det er vi rigtig glade for, og det gør 

at vi kan tilbyde lidt flere aktiviteter i SFO. 

Vi havde åbnet et par dage i vinterferien. Der var dog ikke den store tilmelding af børn. Vi har dog valgt at 

holde åbent mandag og tirsdag fremover i vinterferien. Vi fik dog en masse LEGO, som har bragt stor glæde 

i SFO’en. Ja, det var ikke så klodset – tak for det. 

I SFO’en i 4-5. klasse har vi besluttet, at vi først udlevere deres telefoner kl. 14.00 mandag og onsdag. 

Desuden vil vi godt tilbyde nogle flere aktiviteter for de store. De har bl.a. bagt boller og pizza, hvor vi også 

har prøvet at skabe lidt mere hyggestemning. Det gør bl.a. at eleverne kommer mere i hallen og finder 

brætspil.   

                  

 

 

 

HILSEN OS ALLE PÅ KARLSKOV FRISKOLE 


