
Månedsnyt oktober 2019   

Kære forældre 

Oktober er ved vejs ende, og som skoleleder ser jeg tilbage med et 

smil på læben: Vi havde en super god emneuge ”The City of 

Karlskov” Her blev der arbejdet på tværs af årgange, og de store 

elever i 8.og 9. formåede at få politik ned i børnehøjde. Fantastisk 

med det engagement hos alle. Ugen blev rundet af med motionsdag, hvor vejret heldigvis var med os. Der 

blev løbet i en timer og efterfølgende var det forskellige aktiviteter.  

Siden sidst har vi som skole deltaget i Knæk Cancer-ugen. De produkter, som eleverne producerede i 

emneuge samt pantindsamlingen på skolen, gav i alt 5000 kr. Dejligt at vi sammen kunne samle så meget 

ind. Skolens deltagelse i ”Knæk Cancer” blev afsluttet med vores lille ceremoni, hvor vi plantede et træ til 

minde om Birthe. I den forbindelse skal jeg hilse fra hendes familier og sige TAK. De er taknemmelige over 

vores omtanke. 

På skolen har vi et fantastisk elevråd, som igen i år fik arrangeret en 

super Halloweenfest for indskolingen og mellemtrinnet. Det er 

fantastisk at se det ansvar, som de ældste elever tager, når der skal 

planlægges og pyntes op.  Tak til elevrådet og hjælperne, som virkelig 

var fantasifulde i deres udklædninger og underholdning.  Og til alle 

deltagere: Sikke nogle fantastiske udklædninger, jeg kunne næste ikke 

genkende jer 😊 

Ellers er der fuld gang i skoledagen igen efter en dejlig efterårsferie. I klasserne summer der af aktivitet og 

læring – mange lærere har efterhånden en fast rytme med små breaks i undervisningen, så alle får luft til 

hovedet, så de kan være undervisningsparate. Vores eftermiddage går pt. med skole-hjemsamtaler. Det er 

dejligt at mødes med jer til en god snak om faglig og social trivsel. 

I den kommende tid har vi indskrivning til kommende børnehaveklasse /0. årg.  Det er den 7. november fra 

16.00 til 17.30. Spred gerne budskabet hos børnefamilier. Samme dag er der Friskoleforeningens 

landsdækkende ”Åben Skole” Her holder friskoler i hele landet åben for interesserede gæster. Her på 

skolen kan man få en rundvisning fra 12.00-15.00. 

Ja, og så nærmer vi os stille og rolig julemåneden. Det betyder at vi har ”Klipppe-klisterdag” den 29. 

november. Her pynter vi skolen op til jul – alle er velkommen denne dag: Forældre, søskende, 

bedsteforældre, naboer mm. Det plejer at være rigtig hyggeligt. Der kommer mere info på intra. 

Der er pt. stor interesse for vores skole: Efter ferien har vi fået 4 nye elever: Nicoline i 5. Elisabeth og Carla i 

3. og Marc i 9. Velkommen til jer og jeres familier. 

Rigtig god november til jer alle 

/Karina 

HUSK ”FORÆLDRENES DAG” DEN 14. NOVEMBER. Tilmelding til Ann Skovhus fra 

bestyrelsen! 



Kalenderen for den kommende periode: 

Uge 45: Terminsprøver 8.-9. årg. + projektdag 

Uge 45: Valg af rejsemål på 7. årg. + projektdag 

5. nov. Skole-hjemsamtaler 

7. nov. Skole-hjemsamtaler 

7. nov. Indskrivning til kommende børnehaveklasse/0. årg. 

7. nov.  Åben Skole fra 12-15 

12. nov. Skole-hjemsamtaler 

13. nov. Jumpmesse 8. og 9. årg. 

14. nov. Forældrenes dag 

18. nov. Bestyrelsesmøde 

28. nov. Omfotografering 

29. nov. Klippe-klisterdag 

 

Månedsnyt - indskolingen 

Frem til efterårsferien arbejdede vi videre med børns rettigheder, hvor vi så film om, hvor strengt det kan 

være at være barn i ulande, og hvor vi hos troldene kiggede på vores børns vilkår. Hos troldene fik vi to ark 

med små billeder, der viste de daglige gøremål, som de skulle klippe ud og lime ind på et stykke papir, der 

var delt op i DET FAR GØR   DET MOR GØR   DET JEG GØR. Det gav nogle rigtig sjove billeder, og nogle børn 

udbrød: ”min mor har godt nok travlt”  

            

Op til efterårsferien havde vi emneuge, hvor det overordnede tema var City of Karlskov, som bestod af små 

virksomheder, og en flok politikere, der kæmpede om borgmesterposten. Det var rigtig sjovt, selvom vi var 

spredt ud over hele skolen i forskellige virksomheder. 

Så var der jo en dejlig pause med efterårsferie, og vi kom tilbage med ny energi (!!!!) 



Vi har først haft travlt med elevsamtaler, da skole/hjem-samtalerne står for døren, og så er vi så småt 

gledet over i næste emne, som handler om børnearbejde i Bangladesh. Det er materiale, som understøtter 

DRs U-landskalender, så der synges ”Op for Dhaka” ad karsken bælg , men meget mere om det i næste 

månedsnyt. 

Vi skal også byde velkommen til to nye piger på 3. årgang. Carla og Elisabeth. Karla er tillknyttet Totterne og 

Elisabeth er tilknyttet Troldene. 

Og så holdt mellemtrin og overbygning en mægtig Halloween-fest for os i indskolingen, og det var alle 

tiders, med lidt for enhver, om man var til gys eller ej. 

En herlig måned. 

/JP 

 

Månedsnyt – mellemtrin 

Oktober måned har budt på rigtig mange forskellige oplevelser på mellemtrinnet. 

I dansk har vi afsluttet vores forløb med haiku- og formdigte. Det har været et forløb, som virkelig er kørt 

på skinner. Vi oplevede mellemtrinnets elever suge viden til sig og virkelig nyde arbejdet med digtene. De 

har været kreative med både ord og billeder, hvilket har været en fornøjelse at se og opleve. 

Emneugen bød på temaet: Byen. Vi havde 5 forskellige virksomheder, som mellemtrinnets elever kunne 

melde sig ind på. Hele idéen med byen var at producere kreative ting, som vi kunne sælge til vores marked, 

om torsdagen, til fordel for Knæk Cancer. Vi oplevede, at mellemtrinnets elever tog ansvar og hjalp de små 

med deres produktioner. 

Emneugen sluttede med skolens motionsdag, hvor eleverne 

startede med løb i 1½ time. Derefter blev eleverne delt i hold på tværs af årgangene, hvor de skulle ud på 

forskellige aktive værksteder. Vi havde en god dag, alle fik bevæget sig og havde det sjovt. 



Efterårsferien kom belejligt, og det var dejligt med en velfortjent pause fra skolen. Dansklærerne har dog 

haft en opgave i ferien, hvor de har læst en masse gode afslutninger på Brødrene Løvehjerte. Det var 

interessant at læse om Karl og Jonatan og deres færd i Nangilima. Sikke kreative og dygtige elever 

mellemtrinnet har sig. 

De obligatoriske skole-hjem samtaler er i gang på mellemtrinnet. Forud for disse har Thomas og Maja, med 

udgangspunkt i vækstmodellen, haft elevsamtaler med jeres børn. Disse skal danne grundlag for samtalen 

med jer og jeres børn. Vi glæder os til at se jer til samtalerne. 

 

Samtalerne ligger følgende dage: 

Torsdag d. 31/10: 5. klasse - med Kim og Maja 

Torsdag d. 7/11: 6. klasse - med Randi og Maja 

Tirsdag d. 12/11: 4. klasse - med Peter og Thomas 

 

 

Månedsnyt – overbygningen 

 

Så er oktober måned ved at gå på hæld, og det er blevet tid til et lille tilbageblik på, hvad der er sket den 

seneste måneds tid.  

I starten af oktober havde vi i matematik et forløb med mundtlig matematik, hvor temaet var ”cyklen”. Her 

skulle eleverne i mindre grupper arbejde med egne matematiske problemstillinger knyttet til emnet. 

Arbejdet mundede ud i en lille fremlæggelse for læreren, mens resten af klasse arbejdede med opgaver på 

emat.dk. Her efter efterårsferien har vi taget hul på emnet ”statistik”. 

I naturfag afsluttede vi i uge 40 det fællesfaglige fokusområde ”strålingens indvirkning på levende 

organismer”. Her arbejdede 8.-9. klasse i blandede grupper med samme problemstilling, nemlig om 

atomkraft er en mulighed i Danmark. Grupperne fremstillede en video, hvori de fremlagde deres projekter 

og gennemgik deres arbejde vha. modeller og undersøgelse. 

I uge 41 stod den som bekendt på emneuge, hvor temaet var ”byen”. Her var eleverne i overbygningen 

delt, så 7. klasse var på værksteder sammen med de mindre klasser, mens 8. og 9. klasse i grupper fik til 

opgave at stifte politiske partier. Her skulle de føre valgkamp frem mod borgmestervalget om torsdagen, og 

der blev gået til opgaven med stort engagement hele vejen rundt - stor ros til eleverne.  

Inden vi gik på efterårsferie deltog skolen igen i år i skolernes motionsdag, hvor der i år var lavet om på 

”plejer”. Således startede vi dagen op med opvarmning i Aulaen, hvorefter den stod på 1,5 timers løb på en 

rundstrækning på skolens område. Efter pausen blev hele skolen delt op på blandede hold, hvorefter der 

skulle dystes i discipliner som fx skovstratego, rundbold og høvdingebold. Heldigvis holdt det nogenlunde 

tørt det meste af tiden 



Ellers står den, lige om hjørnet (uge 45), på terminsprøver for 8.-9. kl. og valg af rejsemål for 7. kl. - se 

besked fra Karina. Og herudover venter der også skolehjemsamtalerne, hvor det ligesom sidste efterår er 

med udgangspunkt i vækstmodellen. Vi ser frem til 

nogle gode og konstruktive samtaler.  

 

Mvh Overbygningsteamet 

    

 

 

Månedsnyt – SFO 

Efteråret er kommet – før ferien havde vi en lidt stille uge pga. af emneuge. Ellers er der godt gang i de 

kreative værksteder og i hallen. Der er blevet lavet Halloweenpynt, kastaniedyr, græskar mm. 

Vi havde en god Halloweenfest i fredags. Den var både hyggeligt og uhyggeligt. En stor ros til elevrådet og 

Asta, som havde arrangeret det. 

Cykeltur 

I uge 46 har vi cykeluge i SFO, da eleverne skal have noget med trafik til forældredagen d. 14/11. Eleverne 

er velkommen til at tage deres cykel med i den uge, hvor der så er mulighed for at cykle i SFO-tiden. 

Juletur 

3. -5. kl. skal på juletur d. 25/11, hvor der er mulighed for at tage til Kolding Storcenter. Vi er først hjemme 

på skolen 16.15 efter at busserne er kørt. Der er en indbydelse på vej. 

Vi har snakket noget om oprydning i SFO, der kan hurtigt blive meget rodet. Det er fint, at I lige spørger om 

jeres barn har noget, som de skal rydde op, når I evt. henter dem. Det synes jeg også, at I er gode til - tak 

for det.  

Hilsen SFO-personalet 

        

 



 

 

 

De bedste hilsner fra 

os alle på 

Karlskov Friskole 


