
Månedsnyt december 2019   

Kære forældre og elever 

”Det´ sørme, det´ sandt, december…” Nej ikke helt, men alligevel har vi taget hul 

på julemåneden med en forrygende klippe-klisterdag sidste fredag i november. 

Skolen er pyntet op, vi har fået sunget julesange og spist æbleskiver. Skønt at så mange dukkede op og 

deltog – det er vi glade for. 

Vi er altså klar til hygge og traditioner i hele december. Der skal hygges i klasserene og både mellemtrin og 

overbygning tager på juletur til Århus. Traditionen tro er der Lucia-optog til morgensang den 13. december.  

 

I al julehyggen er der selvfølgelig også almindelig undervisning. Overbygningen har projektopgave, hvilket 

også betyder, at 9. årg. reelt har deres første eksamen, da det er obligatorisk for 9. klasse, og karakteren 

kan overføres til afgangsbeviset. Held og lykke til jer alle, håber I får en forrygende uge med god fordybelse 

med jeres emne ”Fremtiden” 

 

Den 20. december har vi sidste dag inden jul. Dagen begynder i Ringive Kirke. Eleverne bliver 

kørt derop med skolebussen, og så skal vi gå hjem til skolen. Det er derfor vigtigt med tøj efter 

vejret og gode gåsko! Efter kirken er eleverne i deres teams, hvor der hygges og ryddes op.  Vi 

slutter i aulaen med dans om juletræet og julesange. Og herefter går vi på en velfortjent 

juleferie. Dagen slutter kl. 13.15, og busserne begynder hjemkørsel kl. 13.25. 

 

 

Efter juleferien mødes vi igen den 3. januar – en fredag, hvor vi lige kan få rundet ferien og julen af inden vi 

tager hul på et par dages undervisning og vores store teaterprojekt.  

 

Rigtig glædelige december til jer alle  

 

/Karina 

 

 

 

HUSK skolefest og teaterforestilling torsdag den 16. januar  



Kalenderen for den kommende periode: 

2. dec.  Juletur til Århus for mellemtrinnet /Den Gamle By 

Uge 49: Projektopgave i overbygningen 

9.-10. dec: Projektfremlæggelse i overbygningen 

13. dec. Lucia-optog på skolen til morgensang 

17. dec. Bestyrelsesmøde 

18. dec. Overbygningen på tur til Århus 

20. dec.  Juleafslutning/ Sidste dag inden jul 

3. jan.  1. skoledage efter juleferien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månedsnyt – indskolingen 

I november måned har vi arbejdet med Bangladesh i de fælles dansk timer. Det har været et emne, alle har 

været meget optagede af. Vi har læst, set film, skrevet og lært en hel masse nye ting om landet, 

hovedstaden, dyrene, slummen osv. Sangen ”En hånd op for Dhaka” kan det være I har hørt hjemme, i 

hvert fald har vi hørt den, sunget den og danset til den. Vi har især snakket meget om forskellen på 

Danmark og de fattige i Dhaka, som lever i stor fattigdom. Mange har været overraskede over så mange, 

der bor sammen på så lidt plads, og de primitive forhold de lever under. Vi har også øvet os en lille smule 

på at tælle til 10 på bangla, men det er ret svært at huske. 

Emnet har været en indledning til årets julerier, idet Bangladesh er det land, der samles ind til via salget af 

DR’s julekalender. Vi har derfor indkøbt kalenderne til klasserne, så vi sammen kan åbne lågerne og følge 

lidt med i årets julekalendere, som sendes på DR, Ramasjang og TV2. 

Vi glæde os til en hyggelig december. 

 



 

Månedsnyt – mellemtrin 

Mellemtrinnet har tilbragt meget af november sammen, da de har arbejdet med noveller. Arbejdet har 

taget udgangspunkt i ‘Cooperative Learning’. CL har til formål, at eleverne arbejder på kryds og tværs af 

holdet og i varierende gruppe-størrelser. Eleverne har taget pænt imod det, selvom det var meget nyt. 

Klasserne, der udgør mellemtrinnet, har alle fået muligheden for at komme i Kolding Storcenter, hvor 

formålet var at købe gaver til jul. Om alle pengene gik til KÆMPE bamser i stedet, det ved vi ikke. 

Vi sluttede november af med klippe-klistredag. Vi gjorde vores lokaler lækre og indbydende. Vi lavede nogle 

nye regler i år - Man skulle lave mindst én dekoration til træet, mindst én dekoration til klassen og mindst 

én dekoration til det store træ, før man går i gang med guirlander.  

Ny ser vi frem til en hyggelig tur til den Gamle By i Århus – ja, og en hyggelig december 

 

/Team mellemtrin 

 

Månedsnyt – overbygningen 

I dansk har vi i november måned arbejdet med et forløb, der har drejet som om mennesker og miljø. 

Forfatterne Micheal Strunge og Yahya Hassan er blevet undersøgt gennem læsning af digtene Plasticsolen 

og Plastikblomst, som på helt forskellige måder beskriver miljøer, som man ikke har lyst til at være i.  

Efterfølgende har eleverne arbejdet med at lave produkter med inspiration fra tre genrer: Anders 

Morgenthalers striber, en kampagne #plasticinthebasket, om at fluefiskere skal samle plastik ved verdens 

kyster, og slutteligt en finurlig sang Plastikø med MC Højhat på youtube. 

  

Eksempel på elevproduktion 

 

 

 

 

 



8. og 9. har været afsted på tur til Vejle Spildevand 

og Økolariet i naturfag. Først fik vi en rundvisning 

og fulgte spildevandets vej igennem renseanlægget. 

Hjemme kan I lige snakke om hvor vatpinde skal 

hen efter brug og sprede budskabet. 😊 De hvide 

plastikpinde finder vej gennem hele systemet, og 

hvis ikke de samles manuelt, bliver de ledt med det 

rensede vand ud i Vejle fjord.  

Efter rundvisningen lavede alle elever forsøg i 

laboratoriet. De arbejdede super godt med 

opgaverne og fik stor ros af vores lærer i Økolariet. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bedste hilsner fra 

os alle på 

Karlskov Friskole 


