
Månedsnyt maj 2019 

Kære forældre  

En herlig maj måned er ved at nærme sin slutning. Trods det, at varmen og solen lader vente på sig, er der 

gang i udeaktiviteterne. Der spilles rundbold og ”Antonius”, leges gemme og i legehuset er der gang i 

købmandsbutik med ”salg” af herlige sandkager og – is. Overbygningen nyder hængekøjerne – de vil gerne 

have 10 mere 😊 

 

Jeg synes, vi havde en forrygende forårsfest. Det var dejligt at se den leg og aktivitet, der var udenfor efter 

koncerten – her så man virkelig sammenhold på tværs af alder.                                                                            

Jeg er også altid imponeret over den kreativitet, der gemmer sig i eleverne, når de først finder ro og får 

fordybet sig i deres opgaver. Flot arbejde af alle! Også på musiksiden var jeg imponeret: Flot at se, hvordan 

eleverne udvikler sig fra indskolingen med rytme og sang til mellemtrinnet, hvor små ”bands” opstår. Ja, og 

hvis man øver sig meget i fritiden, kan man få omkring 200 mennesker til at være musestille med 

klavermusik.  

En stor TAK til 6. og 7. årg. for skøn forplejning før og efter koncerten.  

9. årg. leverede en fornem sidste skoledag for os med alt det, der hører til: 

Karmelkast, underholdning og ”leg” med lærerne samt aktiviteter for 

eleverne. Desværre drillede vejret, så den planlagte kamp i rundbold 

måtte aflyses, og vi spillede høvdingebold i hallen. Hvem, der vandt 

snakker vi ikke højt om 😉 Held og lykke til prøverne. 

 

Sommerferien nærmer sig, og dermed skal skoleåret afsluttes. Traditionen tro har vi ”Trindage” i uge 26. 

Her rykker alle elever et trin op og møder deres nye lærere og kammerater til efter ferien. De to dage er en 

blanding af faglige og sociale aktiviteter.  Og til den tid får I også skemaer og kalender til det kommende 

skoleår. Fagfordelingen er på plads, nu arbejdes der på skemaer. 

Vores børn og unge mennesker færdes dagligt på de sociale medier. Vi bruger derfor en del tid i skoleregi 

på at snakke digital dannelse. I denne uge har jeg i magasinet Folkeskolen læst om app´en Yolo. Via denne 

app er det muligt at mobbe anonymt. Læs mere om den via linket nedenfor og få mere viden og få en god 

snak med jeres børn og unge. 

https://www.folkeskolen.dk/660394/advarer-mod-ny-snapchat-app-boern-mobber-anonymt 

I den kommende tid har vi en del fridage, jeg håber, I alle vil nyde dem.  

 

De bedste hilsner   

Karina 

 

Velkommen til Caroline på 3. årg. Farvel til Kristian på 3. årg. som flytter til Jelling og skal gå i skole der. 

https://www.folkeskolen.dk/660394/advarer-mod-ny-snapchat-app-boern-mobber-anonymt


Kalenderen for den kommende periode: 

30.-31. maj:  Kristi Himmelfartsferie 

4. juni:  Eksamen: Mundtlig dansk 9. årg. 

6. juni:   Grundlovsdag /Fri 

10. juni:  2. pinsedag /Fri 

11. juni:   Eksamen: Naturfag 9. årg. 

15. juni:  Rengøring hold 1-2-3 

18. juni:  Eksamen: Engelsk 9. årg. 

21. juni:   Eksamen: Kristendom 9. årg. 

26. juni:   Translokation 9. årg. 16.30-18.00 

26.-27. juni:  Trindage  

28. juni:  Sidste skoledag inde sommerferien 

 

 

Maj måned i indskolingen 

At det blev maj måned var ikke helt ensbetydende med forårsvejr, så vi har i år været lidt udfordret i 

forbindelse med vores lille køkkenhave pga. frostvejr. Vi har været så heldige, at vi har fået nogle fine 

pallerammer, så vi har lavet 4 højbede. Vi har sået ærter, salat, majs og solsikker, og vores små 

jordbærplanter kommet op i et bed. I starten måtte vi dække vores nysåede planter til med plastic for at 

sikre dem mod frost. Det bliver rigtig godt med de nye bede - stor tak til de gavmilde forældre, der har 

doneret dem. Vi nyder meget udelivet og finder små krible krable dyr og snakker om de forskellige slags 

ukrudt osv., mens vi er der -  denne her gang fandt vi en hvepsepuppe. 

 

 

 

 



Ud over haven er der blevet øvet flittigt til forårskoncerten, hvor eleverne rigtig kan vise, hvor dygtige de er 

blevet i musik. 

 

Vi kan klart mærke, at skoleåret snart går mod slut, idet alle er 

blevet rigtig dygtige til at arbejde i danskbøgerne, skrive diktat, 

læse, skrive historier og lave matematik. Der er en arbejdsiver og 

hyggelig summen i timerne, så det er en hel fornøjelse. 

 

 

Månedsnyt - mellemtrin 

 

Det er ingen hemmelighed at meget af undervisningen i maj måned har været centreret omkring vores 

forårsfest med tilhørende udstilling og koncert. 

Der har i den grad været trængsel på vores lille værksted, og vi har mere eller mindre alle kæmpet om 

vores sparsomme plads! Men vi blev færdige med vores projekter uden at komme op at slås! Og 

resultaterne, som I har set, blev godt nok flotte 😊 

Vi i mellemtrinnet fik vist vores resultater fra Pop-art projektet i 

Krea, hvor vi have ladet os inspirer af Andy Warhols kendte 

værker. I Natur og teknik fik vi vist bæredygtige modelbyer. 

Eleverne tog udgangspunkt i en kendt storby og forsøgte at 

forestille sig den, som den kunne se ud i en mere bæredygtig 

verden. De blev godt nok flotte!  

Koncerten gik også som smurt. Altså lige bortset fra en ledning, der faldt ud og et program der skulle 

genstartes! Men den slags sker jo. For mig var det vigtigste, at alle musikklasser holdt hovedet koldt og 

ingen gik i sort grundet nervøsitet! Derfra, hvor jeg stod, lød det til, at alle kunne huske, det de skulle. 

Hvilket for mig må være lig med succes.  

Alt det praktiske omkring sådan en koncert er et meget stort arbejde. Jeg har heldigvis flere års erfaring 

som lydmand, men uden elevernes hjælp var vi vist ikke kommet i mål! Scenen skal stilles op. Alle 

instrumenter hentes. Et hav af ledninger skal forbindes -  og forbindes korrekt! Det hele skal testes, 

lydprøve, koncert, og så endelig oprydningen dagen efter. Og vi er faktisk ikke helt færdige endnu. 

Musiklokalet skal klargøres, så det ligner sig selv. Så det er næste uges opgave. 

 

Håber alle er friske og klar til sidste måned inden sommerferien. Jeg er ret sikker på at vi får en hyggelig og 

sjov sidste måned, da vi har gemt mange af de bedste projekter her til sidst!’ 

På vegne af mellemtrinnet  

Kim Steffensen 

  



Månedsnyt - overbygningen 

Skoleåret lakker mod enden; de skriftlige prøver er afholdt og 

efter et fantastisk arrangement af 9. klasse på deres sidste 

skoledag, fik vi sendt dem godt afsted på læseferie. 

Inden da nåede de en linjefagstur med 7. og 8. klasse. Turen gik 

til Silkeborg, og mens nogle elever udfoldede deres kunstneriske 

evner på Asger Jorn museet, sejlede andre i kano, mens andre 

afprøvede deres stedsans i Labyrinthia.  

Tilbage på skolen er nu 7. og 8. klasse, og vi er så småt gået i gang med de sidste forløb inden 

sommerferien.  

I naturfag har vi sat årets sidste projektorienterede forløb i gang. Emnet er katastrofer, og det munder ud i 

fremlæggelse i slutjuni. I dansk bruger vi resten af året på at arbejde med roman ”Den anden bror”.  

Da vi nu går ind i en eksamensperiode, skal vi lærere enten selv føre til prøve, eller ud som censor. Derfor 

vil der blive lidt mere vikardækning i denne periode. 

Billederne er fra linjefagsturen til Silkeborg 

 

 

 

 

 

 

  



Månedsnyt maj SFO 

Vi nyder at det er blevet forår, og at vi kan komme noget mere ud. Der bliver spillet fodbold, rundbold, 

leget på hoppepuden og leget i det fri. Vi prøver, at skærer lidt ned for spilletid i SFO, når der ikke er 

spilletid må eleverne heller ikke have deres mobiltelefon. Vi har også prøvet at have nogle spillefri 

eftermiddage indtil 15.30. Det er ikke alle elever, der er lige tilfredse med den beslutning, men det er en 

voksen beslutning. Vi gør det for at få børnene i gang med noget andet, da der er nogle elever, som er ret 

afhængige af det – tænker at det er en balancegang, for der er også noget godt og noget socialt i, at de 

spiller sammen.   

Aprilbørnene hygger sig, og arbejder godt, og er ved at vende sig til at gå på Karlskov Friskole 

Maren har været væk en periode – hun har lige fået at vide, at hun skulle tage det lidt med ro, men nu er 

hun tilbage, og det et er hun og vi glade for. Dejligt at vi har vores studerende Julie.  Hun holder dog her d. 

7/6, hvor hun skal tilbage til seminariet.  Vi har stadig Margaritha og Lilli, som kommer og hjælper os nogle 

dage om eftermiddagen. Derudover har vi Emma, som er vikar både i skoledelen og SFO. 

Husk at vi har åbent i SFO i sommerferien i uge 27, 31 og 32 i SFO. Jeg har sendt tilmeldingssedler ud, og 

der ligger nogle i SFO – afleveringsfristen er 7. juni.  I uge 28, 29 og 30 holder vi ferielukket. 

            

 

 

 

 

De bedste hilsner fra 

os alle på 

Karlskov Friskole 


