
Månedsnyt april 2019 

Kære forældre 

En regnvåd marts går på hæld. Der har virkelig været meget vand på 

vores legplads til stor glæde for især eleverne i indskolingen. De har haft 

en fest! Personalet derimod har tørret gulv, udleveret poser til våde 

støvler og tørret strømper – de vil gerne have sol og tørvejr. Det har der 

heldigvis også været det senest par dage, så der er kommet gang i 

forårsaktiviteterne. Eleverne er glad for de bolde og rundboldsættet som elevrådet har sponseret til alle 

klasser. 

Skolen har afholdt den ordinære generalforsamling i god ro og orden. Der var genvalg til Ann, Lotte og 

Helene – dejligt I vil tage en tørn til og fortsætte det gode arbejde. Ny i bestyrelsen blev Anja Milton. 

Velkommen til, jeg glæder mig til samarbejdet.                                                                                                           

På generalforsamlingen var der opbakning til, at vi tager en ny 2-årig periode med vores tilsynsførende Curt 

Graugaard Jensen. 

Ledelsesmæssigt er tankerne omkring næste skoleår i gang. Fagfordelingen er der taget hul på og vi har 

allerede evalueret på forskellige forløb og initiativer, som vi vil fortsætte med. Strukturen bliver som vi 

kender den for indeværende skoleår. I vil selvfølgelig høre mere, når tingenden falder i hak. Vær 

opmærksom på at ferieplanen for 2019-20 er på intra.  

God april til jer alle – nyd påskeferien når den kommer med forhåbentlig dejllig forårsvejr 

Mvh 

Karina 

 

Kalender for april: 

1. april: Vi byder velkommen til aprilbørnene 

4. april: Skole-hjemsamtaler 4.-5. og 7. årg. 

9. april: Skolehjem-samtaler 4.-5. og 8. årg. 

11. april: Info-møde om prøver + samtaler for 9. årg. 

12. april: Skolernes Sangdag kl. 12.30 

12. april:  80´erne fest for overbygningen 

15.-22. april: Påskeferie 

24.-26. april: 9. årg. i København 

30. april: Skole-hjemsamtaler indskolingen 

  

  



Månedsnyt fra indskolingen 

 

Så fløj marts af sted!!!! 

Vi lagde ud med en fastelavnsfest med fantasifulde og kreative udklædninger, og der blev basket til 

tønderne, og konger og dronninger blev hædret. 

Vi har arbejdet med Astrid Lindgren, og har læst mange af hendes bøger, set film, leget tingfindere, skrevet 

boganmeldelser og lavet et ”Astrid Lindgren-træ”, så selvom vi synes vi ved alt om denne skønne forfatter, 

ja, så har vi ikke nået halvdelen, men man mættes dog også, så vi kan tage det op igen senere. 

Forleden deltog vi i affaldsindsamlingen, og selvom vi var i det nære miljø – og vores egen legeplads, fik vi 

samlet 4 sække, så det giver stof til eftertanke. 

Vi slutter måneden af med at arbejde i danskbøger, afholde læse/regneprøver og afholde elevsamtaler 

inden forårets skole/hjem-samtaler. 

Og så nyder vi foråret . 

 

 

De seje ”skraldemænd og – damer” i indskolingen 

 

 

Velkommen til de nye aprilbørn, som ligeså stille bliver 

en del af skolen og ikke mindst indskolingen. 5. årg. er 

klar til at tage godt imod dem, som klassevenner. 

 

  



Månedsnyt – mellemtrinnet 

Marts måned er nu slut, og vi er alle på mellemtrinnet glade for, at solen er begyndt at komme mere frem i 

vores hverdag. De lysere tider giver mulighed for flere udendørs aktiviteter og leg for alle. Mellemtrinnet er 

meget glade for at have fået nye bolde og bat til at lege med udenfor. Særligt rundboldsættene bruges 

flittigt, når der spilles for at vinde i pauserne og sommetider i undervisningen. 

Måneden har budt på mange forskellige faglige opgaver på skolens mellemtrin, og eleverne er gode til at 

samarbejde med os om at lære noget. 

I dansk afsluttede vi vores forløb om kortprosa og digte midt i måneden. Vi har haft eleverne klassevis. 

Eleverne er her blevet udfordret i at skulle skrive deres egne farvedigte og deres egen lille kortprosatekst. 

Det har været et forløb, som har rummet meget kreativitet, og alle elever er gået op i det med liv og sjæl. 

Vi er nu i gang med at træne elevernes evner til at nærlæse tekster. Eleverne er inddelt i 3 hold, som følger 

den samme undervisningsplan, men forskellige niveauer. Vi oplever, at eleverne er meget engagerede i 

forløbet. 

Imellem al den daglige undervisning, er vi i gang med at gøre klar til forårets skole/hjem samtaler. Vi har 

testet jeres børn i dansk og matematik, så vi har kunnet følge deres faglige udvikling. 

6. klasse har haft deres samtalerunde d. 28. marts med Thomas og Rasmus. 

4. og 5. klasse har samtaler d. 4. april (Maja og Kim) og 9. april (Maja og Nina). Vi ser frem til samtalerne. 

Hav en rigtig god april måned! 

Maja – på vegne af team mellemtrin. 

 

Lidt billeder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Månedsnyt for marts, overbygningen 

 

Så er marts måned gået på hæld og den første forårsmåned bød på flere forskellige ting i overbygningen. 

Således startede vi måneden med fastelavnsfejring, hvor det var dejligt at se at mange af 

overbygningseleverne var udklædte og gav den gas ved tøndeslagningen. Samme dag havde vi også 

seksualundervisning på skemaet, hvorfor vi havde besøg af en underviser fra Sex og Samfund. Hun havde 

hhv. 2 timer med 7. klasse og 8.-9. klasse. Imens stod Rasmus for en snak om prævention og 

kønssygdomme.  

I uge 11 var der som bekendt terminsprøver for 8.-9. klasse. De forløb problemfrit og det var en fornøjelse 

og se de unge mennesker knokle løs med prøverne - ros til dem! I samme uge var 7. klasse på genbesøg hos 

udvekslingsklassen fra Herføle Friskole fra tirsdag til fredag. Her stod programmet på byløb i Køge, et forløb 

på Køge Museum om et søslag i Køge Bugt i 1700-tallet, et forløb i et trampolincenter og en dag med 

oplysningskaravanen, hvor eleverne var på forskellige workshops om bl.a. SSP, Politi og ”Liv i lungerne”. 

Udover det faglige indhold oplevede vores elever også meget andet forskelligt i fritiden med deres værter, 

og det var interessant og lærerigt, at bo ved en anden familie.  

Foran os venter foråret for alvor, og med det følger også skole-hjem-samtalerne. Denne gang bliver de på 

15 minutter, og indholdet vil blive en opfølgning på aftaler fra sidst og en snak om det faglige i primært 

dansk og matematik. Husk at få meldt jer til, hvis I ikke allerede har gjort det 

  

Kennets linjefagshold ”klovner” for indskolingen. Efterfølgende var de på Børneafdelingen på Kolding 

Sygehus og optræde. Og det gik godt har vi hørt. 

 

 

 

    

    

   

   

   

   

   

   

   

  



Månedsnyt SFO – Marts 2019 

Foråret er på vej. Solen er kommet mere frem, og vi har haft hoppepuden tændt nogle gange. Selvom der 

også har været nogle dage med regn, hvor børnene har leget med vandet…. 

VI nyder godt af, at have Lilly og Margarita i praktik. Det gør, at vi kan tilbyde lidt flere aktiviteter i 

dagligdagen. Det er bl.a. kreative aktiviteter og i køkkenet. Desuden er det dejligt at se, at 4. og 5. deltager 

mere i aktiviteterne.  Samtidig har vi været glade for Emma, som har været vikar for Casper pga. 

knæoperationer. Han er dog klar igen, og til at modtage aprilbørnene. 

Dem havde vi besøg af forleden. Der er syv, som starter til 1. april. Det gør, at vi også bliver nogle flere børn 

i SFO’en. Derfor kommer de store børn i indskolingen til at bruge Tudse-lokalet noget mere, samtidig 

kommer vi naturligt nok også til at bruge uderummet noget mere. 

Efter påske for vi en pædagogstuderende, som hedder Julie. Hun skal være praktik i syv uger 

 

            

 

 

 

 

De bedste hilsner fra 

Personalet på  

Karlskov Friskole 


