
Månedsnyt september 2019   

 

Kære forældre 

En travl måned er forbi – der har virkelig været gang i den med udveksling, 

udlandstur, Spotlight og praktik/brobygning. Til morgensang i sidste uge 

fortalte 8. årg.  om deres tur til Rom. Klassen har virkelig fået oplevet 

noget, og det var dejligt de kunne dele det med hele skolen. I det hele 

taget er her lidt tomt, når der er en klasse eller to væk på én gang. 

Nu er vi alle samlet igen, og der er sker meget spændende i den daglige undervisning: Indskolingen 

fordyber sig i børns rettigheder, mellemtrinnet arbejder bl.a. med brøker og digte og i overbygningen 

arbejdes der projektorienteret i mange fag, ligesom de har taget hul på arbejdet med den kommende 

projektopgave. 

1. oktober er Asta tilbage fra barsel og skal have 7. årg. til matematik. Det bliver dejligt at få hende tilbage. 

Hun overtager igen ansvaret for elevrådet. En stor tak til Nina for indsatsen – heldigvis bliver hun på skolen 

som ”blæksprutte” og med 2-sprogsundervising. Annette B. er tilbage efter efterårsferien, hvor hun skal 

undervise i overbygningen. Også en stor tak til Emma for din indsats. Held og lykke med din rejse. 

SKOLE-HJEMSAMTALERNE begynder i slutningen af oktober, og der vil også være samtaler i november. Vi 

vil igen bruge vækstmodellen, så I får noget hjemmearbejde. Samtalen vil omhandle opstarten på skoleåret 

– hvordan går det socialt, og hvordan går det overordnet fagligt? Det vil være teamet, der dækker 

samtalen, dvs. kontaktlæreren vil sidde med en fra teamet. I kan altså ikke forvente, at matematiklæreren 

er med. Har I spørgsmål til det faglige, så skrive direkte til faglæreren. Vi ser frem til nogle gode samtaler 

som altid. Jeg sender vejledningen rundt til jer med vækstmodellen, så nye forældre også får kendskab til 

den. 

30. oktober kommer fotografen forbi. På grund af den nye datalovgivning er jeres underskrifter meget 

vigtige – læs dokumentet på intra. 

Jeg håber, vi får en skøn oktober måned på skolen. Jeg der frem til emneuge og motionsdag, inden vi skal 

have en velfortjent efterårsferie. 

 

De bedste hilsner fra Karina 

 

Tak til alle elever og voksne for indsatsen ved Cykelsponsordagen! Det er en sand fornøjelse 

 

 

Coos 2. årg. savnede Tyskland, så han er rejst tilbage. Andreas Rønne er flyttet tilbage til sin biologiske mor. 

Held og lykke til jer begge. 

Velkommen til Emma på 2. årg.  



Kalenderen for den kommende periode: 

Uge 41 Emneuge 

10. okt. Bestyrelsesmøde 

11. okt. Motionsdag m. løb og aktiviteter 

Uge 42 Efterårsferie 

22.okt.  Skills 8. årg. i Vejle 

25. okt. Halloweenfest for indskoling og mellemtrin v. elevrådet 

29. okt. Skole-hjemsamtaler 

30. okt. Fotografering 

31. okt. Skole-hjemsamtaler 

 

 

Månedsnyt - indskolingen 

I september måned har vi arbejdet med de 17 verdensmål og børns rettigheder. Hos totterne har vi dog 

ikke nået særlig meget i dybden med det, da jeg - Nanna - har været en del på kursus - hvilket også 

fortsætter ind i både oktober og november, så der vil være en del vikardækning ind over. Det vi har 

arbejdet med emnet, har eleverne dog været meget optagede af. 

Vi er nu for alvor kommet i gang med de daglige rutiner med holdskifte, daglig læsning og hvad de 

forskellige fag nu indeholder. Det er flot så hurtigt alle tilpasser sig de nye hold. 

Vi har deltaget i spotlight i Give, hvilket var en rigtig god dag med mange gode aktiviteter. Vores elever var 

gode til at deltage aktivt og nysgerrigt i de forskellige ting. Nogle mødte nogle de kendte fra andre skoler 

eller børnehaver, hvilket var super hyggeligt. SFOen blev så glade for nogle små robotter, så de straks købte 

sådan nogle. Nu kan man derfor tegne fine streger på papir, som robotten kører efter, til stor fornøjelse for 

alle. 

I billedkunst arbejdes der for tiden med stop motion film hos de mindste. 

     

I fredags tog vi afsked med Andreas Buhl, som flytter til Randers. Han vil blive savnet af mange. 

 



Månedsnyt – mellemtrin 

Så gik september. September adskiller sig fra de resterende måneder ved at være den første ”rigtige” 

måned i det nye skoleår. Nu er alle aftaler lavet, og eleverne har haft en chance til at vænne sig til deres nye 

klassetrin og nye lærere. Det betyder også, at det er den måned hvor vi lærere får et godt kik på eleverne. 

Hvem klare sig godt? Hvem hænger lidt i bremsen? Hvem skal have ekstra hjælp? Hvordan hænger klassen 

sammen socialt? Meget passende giver det os ideer til, hvad der kan tales om til de kommende skolehjem- 

samtaler sidst i næste måned. 

Den største ændring på mellemtrinnet er naturligvis, at vi har fået en ny 4. årgang. Jeg ved, Thomas er rigtig 

glad for sin nye klasse. Vi lærer er da også alle enige om, at der er et godt fundament at bygge på, og at 

eleverne allerede viser gode tegn. 

Som det blev pointeret til vores første forældremøde, er skridtet op i mellemtrinnet et af de største, 

eleverne bliver udsat for i deres tid på skolen. Vi stiller større krav både fagligt og socialt. Ja vi forventer 

faktisk, at eleverne opfører sig som en 4. klasses elev! Og det er ikke altid let. Men jeg fornemmer klart, at 

vores ”power” team i mellemtrinnet nok også skal klare den opgave: At guide elever i den rigtige retning. 

 

Ser vi tilbage på september, er de største oplevelser eleverne kan huske idrætsdagen og cykelsponsorløbet. 

Og igen i år gik begge forrygende. Til idrætsdagen var vi på besøg hos Hedegård friskole, hvor vi i år endelig 

igen kom på podiet med en flot 3 plads i rundbold! Og bortset fra en madkasse, der blev væk og et par våde 

bukser, gik dagen fantastisk 😊 

Til cykelsponsorløbet, som vores Støtteforening jo står for, var mellemtrinnet mødt talstærkt op. Det er 

naturligvis frivilligt at komme til disse arrangementer, men det var dejligt at se, at så mange trodsede det 

noget ustadige vejr for at cykle en masse penge ind til støtteforeningen. Penge, vi i mellemtrinnet, allerede 

har fået en del af til en kommende tur. Men mere derom en anden gang. Det var også sejt at se, at så 

mange elever i mellemtrinnet deltog i det efterfølgende Dirty Trail løb. Og de der ikke deltog, var gode til at 

heppe på os andre, så selv jeres gamle musiklærer kom helskinnet igennem! Stor ros til alle jer der var med 

til at få dagen til endnu engang at blive en succes 😊 

  

Hilsen 

Kim Steffensen, Mellemtrinnet, Karlskov friskole. 

 

Månedsnyt - overbygningen 

September har været en travl måned i overbygningen, hvor efterhånden både elever og lærer ser frem til 

temaugen, motionsdag og en velfortjent efterårsferie. I løbet at september har overbygningen haft en fulde 

oplevelse af de nye valgfag, her lyder det godt på den musikalske front, der er smukke kunstneriske udtryk i 

kreativitetshjørnet og duften i køkkenet er fortryllende om fredagen, så alle er glade for de nye fag. På det 

matematiske område er der blevet arbejdet med mundtlig matematik, og med ”Cyklen” som udgangspunkt 

for matematiske problemstillinger.  

I engelsk har 9. årgang arbejdet med "save The world" og outlines inden for dette emne. 

8. Årgang har haft om "How to have a good conversation". Endelig har 7. Årgang haft om "Youth 



Culture now and then". På det naturfaglige område har fokus været på et projekt om Alfa-, Beta- og 

gammastråling og atomkraft i Danmark. 7. årgang har arbejdet med at komme ordentligt ind i de tre faglige 

discipliner; dette har omfattet: cellelærer i biologi, introduktion til fysik/kemi, og det at lave forsøg og i 

geografi har de haft om kortlære og demografi. 

Inden for kulturfagsområdet har fokus været på folkekirken i kristendom, ideologier i samfundsfag 

og om store personligheder i det 20. Og 21. Århundrede i historie. 

I dansk har eleverne læst en roman der hedder "Åh Finland", og her har de løbende arbejdet med romanen 

og lavet navneleg med karaktererne fra bogen samt lavet skuespil og alternative slutninger.  

Af andre store begivenheder der har eleverne i 7. 

Årgang haft Herfølge på besøg i uge 37. Det var en stor 

succes. Gæsterne fra Herfølge var med på 

bondegårdstur, en tur I Givskud zoo og i kongernes 

 

Jelling. Alle eleverne i 7. årgang har lært meget ved 

dette besøg, og de glæder sig til at skulle være gæster 

hos værtsfamilierne i Herfølge til foråret.                                                                                                                      

Af yderligt andre store begivenheder der har eleverne i 8. årgang haft en 

fantastisk tur til Rom. 

 Eleverne var forberedt på at skulle fortælle om et af de store attraktioner i 

ugen efter at de kom hjem. Dette er gået rigtigt godt, og alle dem fra 8. årgang 

der var med, er lidt trætte oven på turen -men helt klart en oplevelse rigere.  

For ikke at forglemme så har vi i september også haft friskolernes idrætsdag - 

her vandt overbygningen for første gang i 10 år "den gyldne 

fodboldstøvle " - herudover blev det til en flot tredjeplads i atletik.  

  

I uge 38, var 9. årgang i også i brobygning og praktik, dette var en spændende uge for dem med nye 

udfordringer. 

Med venlig hilsen team overbygning 😉 

 



Månedsnyt – SFO 

Sommeren er ved at være på hæld. Vi kan godt mærke, at vejret bliver dårligere, og at det er mere vådt 

udenfor. Dog har vi også haft mange gode stunder – især om fredagen, hvor vi har prioriteret at blive ude 

efter frikvarteret   

Vi havde en god tur til Spotlight i Give – vejret var godt, og der var nogle lærerige aktiviteter. Samtidig var 

det dejligt at se, at eleverne mødte nogle, som de kendte andre steder fra. 

Jeg synes, at det går godt med vores nye spille-tider. Det, at vi har sagt, at de først må spille kl. 14.00, gør, 

at eleverne er blevet bedre til at komme i gang med noget andet. Bl.a. i hallen, udenfor eller med de 

kreative sysler, som Margarita og Maren står for.  

Dejligt at se at eleverne kører meget på løbehjul og rulleskøjter i frikvartererne og i SFO’en. Vi har købt lidt 

ekstra udstyr bl.a. nogle små ramper – børnene hygger sig med det. 

Husk at bussen kører før i emneugen og at vi også holder efterårsferie i SFO 

 

 

            

 

 

 

 

 

De bedste hilsner fra 

os alle på 

Karlskov Friskole 


