
Månedsnyt – Januar/Februar (uge1-6)  
 

Skolen: Et nyt år er startet på Karlskov Friskole – år 2020, men uden Karina, som har valgt at søge nye 

udfordringer efter lang og tro tjeneste på Karlskov Friskole. Det er lidt underligt, men det må vi vænne os til. 

Vi ser frem til, at vi kan præsentere den nye skoleleder til den ekstraordinære generalforsamling 18/2 2020.  

Vi startede januar op med teateruge. En god uge, selvom det er en udfordring at få alle aktiveret i sådan en 

teateruge – både store og små. Dejligt at se kreativiteten blomstre og andre kompetencer hos eleverne, der 

kommer i spil, og at vi i fællesskab kan sætte sådan et teaterstykke op. Se evt. mere på hjemmesiden 

http://www.karlskovfriskole.dk/media/1682/teateruge-paa-karlskov-friskole-2020.pdf. 

 

Tak for opbakningen til skolefesten. Det var en dejlig aften! 

SFO: Lige for tiden er Sidsel ansat som vikar for Peter i SFO’en, da der er nok at gøre på kontoret. Ellers går 

det stille roligt med aktiviteter i hallen og kreative ting i SFO. Maren har lige været på et kreativt kursus. 

Forleden fandt vi en kasse med ti store dinosaurusser frem, som vi har købt. De bragte glæde, og i et lokale 

blev der sat potteplanter på gulvet, og der blevet lavet et dinosauruslandskab.    

Indskolingen: Så er vi kommet i gang med 2020, og efter en travl periode med teater, er vi ved at være i den 

gode daglige rutine. Vi har taget hul på vores ”forfatterskab”, og læser Ole Lund Kirkegårds fantastisk sjove 

historier, og prøver at finde lidt alvor i dem. Det arbejder vi med henover forårets måneder. 

Mellemtrinnet: Så gik årets første måned. Og som altid står januar måned i teaterets tegn. Og som 

det skal være, er det et par uger med høj aktivitet hvor hele skolen summer af elever i højt humør. 

Mellemtrinnets lærere stod igen i år for kulisser, Instruktør/sufflør samt musik. Og igen i år var der 

fuld gang på værkstederne! 

Som mellemtrins lærer er det svært ikke at være specielt stolt af mellemtrins elever, og den måde 

de tager ansvar for de værksteder, de har valgt. De er store nok til at forstå opgavernes alvor, og 

det ansvar der følger med, men også - ikke så gamle, at de begynder at synes at ”det med teater” er 

lidt kikset. Håber I er stolte af jeres børn! 

http://www.karlskovfriskole.dk/media/1682/teateruge-paa-karlskov-friskole-2020.pdf


I skoledelen er vi så småt begyndt at se frem imod de obligatoriske test, vi skal igennem inden 

næste runde af skolehjem samtaler, som starter lige efter påskeferien.  Vi repeterer og prøver at 

lukke huller! 

Overbygningen: Efter et par almindelige skoledage efter juleferien, startede vi i overbygningen ligesom 

resten af skolen op på teater. Det var fedt at se og opleve, hvordan alle bidrog til at det blev et godt stykke. 

Der blev fremstillet kulisser og rekvisitter, arbejdet i pr og medier, syet kostumer, danset, prøvet kræfter 

med skuespillets kunst, sat scene op og ned, styret lyd og lys og meget mere. Alt i alt nogle gode dage, hvor 

fællesskabet var i spil. 

Det var lidt hårdt at komme i gang med ”den almindelige” undervisning efter både juleferie og teateruger, 

men efter et par dage var vi inde på sporet igen. I naturfag har den stået på det fællesfaglige fokusområde 

”drikkevand for fremtidige generationer”, som er et projektorienteret forløb, hvor der arbejdes i mindre 

grupper med en selvvalgt problemstilling. Dette skal for 7.-8. klasse munde ud i et skriftligt arbejde, hvor 

grupperne præsenterer deres svar. For 9. klasses vedkommende, skal deres projekt afsluttes med en 

miniprøve, som i sin form ligner afgangseksamen til sommer.  

Undervisningsministeriet har i uge 3 og 4 testet deres it-system i forhold til afvikling af de digitale eksaminer. 

For at eleverne i 9. klasse kunne blive klædt godt på til disse, takkede vi ja til at deltage i øveprøverne i uge 4. 

Således var 9. klasse til øveprøve i matematik og naturfagene i denne uge. Prøverne forløb godt og eleverne 

fik erfaring med prøveformerne. 

Foran os ligger vinterferien og venter. Flere har valgt at tage på ferie udenfor uge 7 – husk at holde jer 

orienteret om skolearbejdet og eventuelle lektier på ugeplanerne. Mandag d. 17/2 lige efter ferien skal 6.-8. 

klasse til Elkjærhallen og deltage i volleyturneringen med de omkringliggende friskoler – det skal nok blive 

en god og hyggelig dag. I uge 9 skal 8. klasse på introduktionskurser til ungdomsuddannelserne mandag til 

torsdag – for mere info, se: https://uuv.vejle.dk/vejledningsaktiviteter/introkursus-i-8-klasse/   

På vegne af overbygningsteamet, Rasmus 

Støtteforeningen vil gerne sig tak til alle, der har været medlem, og som har hjulpet os i det forgange år. Vi 

samler stadig gammelt jern i container ved Lyngvej og på Åstvej. Øl og sodavandsdåser skal i den lille 

palletank ved Lyngvej. Vil du sponsere pantflasker/dåser, så står der en beholder i cykelskur ved skolen. Tak 

til RLIF for jeres bidrag hver gang I har afholdt møde m.m. 

Man må rigtig gerne indbetale kontingent (175 kr.) for 2020 på konto 6235-4200175692 eller mobilepay 

88725. Generalforsamling bliver onsdag d. 25/3 2020 sammen med Foreningshuset og Det Grønne Område. 

Har du lyst til at være med, så kom frit frem. Sammen er vi stærke. 

Hilsen Støtteforeningen til Karlskov Friskole. 

Det var lidt om den første tid i 2020 på Karlskov Friskole. Her kommer lige nogle vigtige datoer: 

 Volleyballstævne 6.-8. kl. mandag 17/2 2020  

 Ekstraordinær generalforsamling 18/2 2020 kl. 19.00 

 Fastelavn fredag d. 21/2 2020 fra 8.15-10.00 

 Forældredag tirsdag 3/3 2020  

I ønskes alle en rigtig god vinterferie. 

Med venlig hilsen  

Peter Larsen - konstitueret skoleleder, Karlskov Friskole. 

https://uuv.vejle.dk/vejledningsaktiviteter/introkursus-i-8-klasse/

