
Julehilsen 2019 
 

Kære forældre 

Så blev det sidste skoledag inden juleferien – en dag med traditioner fælles på skolen og i klasserne. Vi 

begyndte dagen i kirken, hvor Jakob præst fortalte os juleevangeliet, vi sang julesalmer og i år optrådte 2. 

og 5. årg. med sange for os. En dejlig måde at begynde dagen på. I skrivende stund mangler vi kun at få 

danset om juletræet i aulaen og få sunget for Karlskovnissen en sidste gang denne jul. Og så er det 

velfortjent juleferie til alle 😊 

Denne jul er også min sidste på Karlskov Friskole. Jeg vil takke alle for et godt samarbejde gennem tiden på 

skolen. Det er blevet til næste 16 år, og det har været en kæmpe fornøjelse at være med til at udvikle 

skolen både pædagogisk og ledelsesmæssigt. Pas godt på hinanden og skolen – Karlskov Friskole er et unikt 

lille sted, som kan noget særligt.                                                                                                                                     

En stor TAK til jer som har sendt hilsner til mig og kigget forbi skolen i onsdags eller som har sagt farvel i 

løbet af december. Det varmer med de positive ord. 

 

De bedste hilsner    

Karina 

 

 

 

Efter jul 

Skolen starter op igen den 3. januar. Der er et par dage med alm. skolegang inden det går løs med 

teaterprojektet.  

 

Kalenderen for januar: 

3. januar: 1. skoledag efter jul 

8.- 16. jan.: Teateruge 

16. januar: Skolefest 

20. januar: Hockeystævne 4.-5. årg. 

20. januar: UU-vejledning 9. årg. 

20. januar: Bestyrelsesmøde 

21. januar: Oplysning omkring rygning/snus for 8. årg. 12.30-14.00 



En hilsen fra mellemtrinnet 

 

På mellemtrinnet har vi i december hygget os helt vildt meget. Vi startede måneden med en rigtig god tur 

til Den Gamle By i Aarhus, hvor vi havde undervisning omkring julens historie i Danmark. Eleverne klarede 

turen mega flot, der blev kigget, handlet og nydt en dejlig dag i godt selskab. Vi kan sagtens tage ungerne 

med ud på tur en anden gang, for de opførte sig rigtig godt. 

I dansk har vi arbejdet med julen i Danmark, hvor vi har set en del afsnit af Jul i Gammelby. Den er meget 

gammel og hyggelig, men nogle elever har syntes, den var lidt kedelig og langsom. Det blev fint afsluttet 

med en snak om julen i samtiden, altså omkring 1850. 

Vi har derudover nydt december med masser af søde sager og generelt hyggelige stunder. 

Vi ønsker jer alle en super god jul og et rigtig godt nytår. 

- Team mellemtrin 

 

 

 

 

 

Rigtig glædelig jul og godt nytår 

Fra 

Personalet på Karlskov Friskole 

 

 

 


