
Månedsnyt April 
 

April måned har i den grad været en anderledes måned på Karlskov friskole. Skolen har stået i Covid 19’s 

tegn og det har vendt op og ned på skolens hverdag. Vi er alle sammen meget glade for, at der er kommet liv 

på skolen igen, med vores 0. til 5. kl. elever, så føles det som skole igen. Vi ser dog alle sammen frem til, at 

vores resterende elever snart kommer retur. Jeg vil i hvert fald, som ny skoleleder, gerne snart hilse på dem. 

Det har været min første måned som skoleleder på Karlskov friskole, og det har været en noget anden 

opstart, end jeg havde regnet med. Min første arbejdsdag d. 1. april var til en Coronalukket skole, hvor kun 

administrationen var tilstede, men heldigvis kunne jeg hilse på alle de øvrige ansatte via nettet. Fraværet af 

eleverne og den meget stille skole var dog ikke særlig sjovt, men heldigvis er en del retur nu. 

Jeg har brugt den første måned på at lære skolen, ansatte, elever og forældre at kende. Jeg har hilst på 

mange, talt med en del, men der er mange, som jeg ikke har haft kontakt med endnu, og det ser jeg frem til. 

Vi håber alle sammen på, at vi snarest får lidt mere ”normale” tilstande, hvor alle kan føle sige trygge og hvor 

vi kan dyrke fællesskabet på skolen, langt mere end vi gør i dag. 

Jeg vil gerne sende en særlig tak til de forældre 

og elever, som giver og har givet en hånd med, til 

at pynte vores mooncarbane op. Den har trængt 

og trænger stadigvæk, men tusind tak for 

indsatsen. Hvis man vil give et nap med til den del 

der ikke er ryddet for ukrudt, så kontakt Susanne 

eller mig. 

Jeg ser frem til et super godt samarbejde med alle, som har tilknytning til skolen og til, at vores resterende 

elever i 6. til 9. kl. snart kan komme i skole igen. Det sidste budskab herfra er: Min dør er åben, og der er 

kaffe på kanden, så kig ind hvis I har tid. 

Mvh 

Morten 

Skoleleder 

Husk! 

Se vores smukke fisk ved skolens 

indgang, malet af Margarita. Flot 

arbejde       



 

April i indskolingen 

Efter påske mødte vi ind til en noget anderledes hverdag med corona skole, hvor vi skal holde afstand og 

være adskilte både på legeplads og i undervisningen. Det er meget mærkeligt kun at have føling med nogle 

af eleverne og ingen kontakt til resten. 

Jeg har fornøjelsen af 1. og 2. klasse, hvor vi har fået hverdagen til at fungere rigtig fint efterhånden. Nogle 

af tingene er ved at blive rutine, fx at det kun er mig, der må hente og sætte madpakkerne fra og i 

køleskabet, at der ikke er fælles morgensang, at vi skal være ude rigtig meget. Netop det med at være ude 

har været hjulpet på vej af det fantastiske vejr, vi har været velsignede med. 

Vi har læst, regnet og sunget, men vi har også været på nogle fine ture ud i naturen, som der normalt ikke 

er tid til, hvilket vi har nydt. Vi har lavet en del forskellige ting. Fx har vi lavet landart (billeder med 

naturmaterialer i naturen), arbejdet i vores lille skolehave, været på stjerneløb, været ved svanesøen to 

gange, hvor vi har fundet små dyr, og vi har været ved den lille sø bag ved sportspladsen, hvor vi fandt 

haletudser. Jeres børn er helt fantastiske at have med på tur. De går pænt og er super interesserede i de 

ting, vi finder i naturen. Det er en ren fornøjelse. Jeg har allerede måttet love endnu en tur til både den helt 

lille sø men også til svanesøen. 

        

 

April måned i mellemtrinnet 

April måned blev så den måned, hvor vi i mellemtrinnet, startede på skolen igen, efter hjemsendelsen 

grundet Corona. Dejligt at gense alle vores elever. Dog savner vi stadig 6 klasse. 

Grundet påskeferien har vi nu været i gang igen i 14 dage. Og det har som alle ved været 14 dage med 

mange nye regler og tiltag. Det der nok har fyldt mest, er at næsten alt vores undervisning nu foregår 

udendørs. Så vi lærere er lidt i samme situation, som da fjernundervisningen startede, nemlig at vi skal til at 

genopfinde, hvorledes vi afvikler timerne, så eleverne får mest muligt udbytte. Men det har også været 

læringsrigt. Vi lærere har ofte, før der var noget der hed Corona, snakket om, at det kunne være dejligt, 

hvis vi var bedre til at lave undervisning udendørs. Ja nu skal vi! Så i fremtiden efter Corona vil vi stå meget 

stærkere, når det kommer til ude undervisning. 

 



 

 

 

April i Overbygningen 

Det går efter omstændighederne rigtigt godt i overbygningen. Eleverne er i ugentlig kontakt med deres 

kontakt- og faglærere. Eleverne afleverer skriftlige opgaver, ser dokumentar- og fagfilm og besvarer 

arbejdsspørgsmål fra lærerne. Eleverne følger ugeplanen og laver lektier som til hverdag, men det er også 

suppleret med virtuelle samtaler som består af læreroplæg, lidt reel klasseundervisning, elevsamtaler og 

gruppearbejde. 

Eleverne arbejder også sammen i responsgrupper og reflektionsgrupper og løser nogle opgaver sammen 

virtuelt. Fra lærernes side, sørger for at imødekomme behovet for ekstra faglig støtte til eleverne i 

forbindelse med fjern- og virtuelundervisning, da vi er særligt opmærksomme på de udfordringer, der kan 

følge med her. Lærerne er også med til at give ekstra udfordringer, hvis eleverne eller forældre 

efterspørger det. 

Ellers så modtager eleverne også opgaver i valgfag og idræt, hvor deres besvarelser sker via, at de skal lave 

en filmet besvarelse eller et billede for at dokumentere deres arbejdsproces. 

Ellers så er der en god stemning iblandt eleverne, 7. klasse arbejder grundigt og fagligt dygtigt hjemmefra, 7 

og 8. klasse arbejder på sociale hyggegrupper ved siden at deres meget dedikerede hjemmeundervisnings 

indsats, og 9. klasse arbejder på at give et godt faglige indtryk på den boglige front inden den sidste del af 

året begynder. 

Som overbygning prøver vi at sikre, at vi får snakket med hinanden og bryder den daglige isolation, som 

eleverne oplever i denne tid med nye udfordringer. 

Pt. Er Emma Kruse Møller vikar for Anette Bruun Høgh, som desværre er sygemeldt. 

Så overbygningens arbejdsmantra er for alvor "overbygningen står sammen hver for sig, og arbejder for et 

stærkt sammenhold med faglig og social rygrad på trods af afstand" 

Med venlig hilsen 

Team Overbygning 

 

 



Månedsnyt SFO - april 2020  

Ja, vi startede jo først op i midten af måneden, og det var dejligt at se børnene igen. Det er en anderledes 

SFO-hverdag, som vi har nu i disse corona-tider. Eleverne er alle tilknyttet til deres klasselokale, som de 

også er tilknyttet i skoletiden. Dog har aprilbørn og 0. klasse også SFO-lokalet. Vi prøver at være meget ude, 

og eleverne er som udgangspunkt på det samme legeområde, som de er i skoletiden.  Vi serverer først 

eftermiddagsmad, når begge hold busser er kørt - ca. 14.45. Det er en god idé, at I er opmærksomme på, at 

jeres barn har nok mad med i madpakken og at eleverne har tøj nok med, da de er ekstra ude i den her tid. 

Efter bustid samler vi de børn, der er tilbage, da der ikke er ret mange.  

Aprilbørnene startede op d. 16. april. Der er startet 8 skønne børn, og de er kommet godt fra start. De har 

fået en anden opstart end sædvanligt. Vi har valgt at droppe skolevennerne fra 5. kl. I stedet er de koblet 

sammen med den nuværende 0. klasse.  

Vi har ekstra fokus på rengøring i den her tid. Der bliver sprittet mere af, og vi har ikke så meget legetøj 

fremme, og det vi har bliver vasket af. Samtidig vasker vi hoppepuden af sidst på dagen. 

Legeaftaler:  I den her tid vil vi gerne have, at I laver legeaftalerne hjemmefra, så børnene ikke bruger vores 

telefon. 

Aflevering/afhentning 

I forhold til afhentning og aflevering af børn vil vi helst have at forældrene bliver udenfor. Vi er dog klar 

over, at det kan være en omvæltning for aprilbørnene at starte i skole, og de skal lige vænne sig til at gå i 

skole, den nye struktur og være trygge i det. Her kan det være ok, at man går med indenfor som forældre. 

Det er dog vigtigt, at I enten spritter hænder eller vasker dem, når I går ind. Personalet samler 

madpakkerne og drikkevarerne i starten af timen og sætter dem i køleskabet. 

Personalesituation i SFO 

Maren arbejder ikke i den her tid, så er det godt at vi har Sidsel, som er vikar for hende i den her tid. 

Desuden har vi ansat Sidsel til at have noget ekstra rengøring i den her tid. 

Casper har barsel her i starten af Maj - i uge 19 og 20. Vi får Elsebeth som vikar, hun er pædagog fra Jelling. 

Margaritha stopper i praktik her d. 8. maj. Vi har været rigtig glade for at have hende her. Hun har været 

rigtig dygtig og kreativ – vi kommer til at savne hende. 

Telefonerne 

I den her tid får eleverne deres telefoner tilbage kl. 13.15, og de har noget ekstra spilletid i forhold til 

normalt. Vi er dog opmærksom på, at der ikke er nogen som sidder der for længe. 

Sommerferie i SFO 

Husk at vi har lukket i SFO’en i uge 28, 29 og 30 i sommerferien. Vi har dog åbnet i SFO i uge 27, 31 og 32, 

hvor man skal tilmeldes til SFO. Der kommer tilmeldingssedler ud senere. 

   

Med forårshilsen til jer alle fra  

Karlskov Friskole 


