
Månedsnyt Juni måned 

 

Så kom afslutningen på skoleåret 2019/20 også i hus og sommerferien er kommet til 

vores elever, som har ventet i spænding på den. Juni måned er på mange måder en 

anderledes måned for vores elever og medarbejdere end alle andre måneder. For 

9kl er der normalt mundtlige prøver, translokation og en afslutning på deres tid på 

Karlskov Friskole. For resten af vores elever er det en tid hvor der skal ryddes op, 

skiftes lokaler, undervises og lege. I år har det hele dog været lidt anderledes i juni 

måned. Corona sætter stadigvæk sine tydelige spor i dagligdagen på skolen, der er 

dog åbnet en del op for en normal skoledag igen. 9kl. slap for prøverne og kunne 

den 24/6 holder translokation på skolen. Det var en festlig eftermiddag, med glade 

elever, forældre og ansatte på Karlskov Friskole. Alle vores, nu tidligere, 9kl.´s elever 

ønskes alt godt i fremtiden. 

Tirsdag d. 16/6 kunne vi på skolen langt om længe afholde skolens årlige 

generalforsamling, som har været udsat pga. Corona. Der var genvalg af de 

nuværende bestyrelsesmedlemmer, som var på valg. Tillykke med valget. Helene 

Skovgaard Lysholm valgte at udtræde af bestyrelse pga fraflytning, tak for din store 

indsats i bestyrelse. I hendes sted valgte generalforsamlingen Kathrine Jung, som 

nyt medlem i bestyrelsen. Tak for din lyst til at påtage dig bestyrelsesarbejdet og 

velkommen. 

Den sidste uge af skoleåret har uden tvivl stået i sommerferiens navn. Eleverne har 

glædet sig, medarbejderne har arbejdet hårdt for at afslutte året godt og samtidigt 

begyndt planlægningen af næste skoleår. Fredag d. 26/6 havde vi sidste skoledag, 

som var en festlig dag med sang og musik. Samtidigt tog vi afsked med vores vikar 

Emma Møller og lærer Nina Bay Jensen. Herfra skal der lyde en stor tak. Tak for 

jeres store indsats for skolen og held og lykke fremover. 

Så er der sommerferie, med alt hvad det betyder – fritid, is, ferie, samvær og 

afslapning. Husk at nyde den og få opladet batterierne, så alle er klar til et nyt 

skoleår. Jeg vil gerne sige tak for den fine modtagelse jeg har fået af elever, 

forældre, medarbejdere m.m. Det er altid lidt specielt at skifte til nyt job, men jeg har 

absolut ikke fortrudt       Jeg kører på arbejde hver dag, med en glæde i maven over, 

at arbejde på Karlskov Friskole, den bedste friskole i landet       



Til sidst vil jeg gerne ønske alle en god sommerferie og på gensyn d. 12/8 til første 

skoledag efter sommerferien – husk af nyde den       

 

Mvh 

Morten Gregers Christensen                           

Skoleleder 

 

 

Juni i indskolingen 

I løbet af foråret har vi interesserede fulgt med i haletudsernes udvikling, idet vi har 

været ved svanesøen mange gange og fange dem. Vi har dermed fulgt med helt fra 

små æg og helt frem til vi til sidst så nogle haletudser med 2 ben og nogle der var 

helt færdige bittesmå frøer. 

Vi har ligeledes fulgt med i de små mink fra de var et døgn gamle til de var så store, 

at de godt kunne bide lidt, sidst vi fik lov at holde dem. De sidste 2 gange vi var 

dernede, måtte vi ikke komme derind pga corona smitte blandt mink i Nordjylland. 

Vi har virkelig nydt vores fristed nede hos Bjarne og Karin. Vores sidste besøg blev 

sluttet af med pandekagebagning og kig til Sofies søde små hvalpe. 

Vi har også haft tid til at gå hjem til et par stykker, fx har vi været hjemme hos Emil 

lige inden han flyttede til Vejle. På den måde kunne vi få sagt ordentligt farvel til ham 

og hans familie. 

Generelt har vi nydt at have dage med undervisning om morgenen og så tur eller 

ude leg bagefter. Nu kan vi nyde en dejlig sommerferie og glæde os til et nyt skoleår 

efter ferien. 

 



 

 

 

Juni i mellemtrinnet 

Vi sluttede Maj med at smutte en tur i WOW-park, som havde inviteret os på besøg, 

så vi kunne teste faciliteterne. 

De trælse voksne skulle dog ødelægge det hele - og de lavede nemlig legegrupper, 

som alle eleverne skulle være i. Nogle elever var vildt dygtige, og blev i deres 

grupper. De andre havde tilsyneladende snot, sand og bland-selv-slik i ørene. Men 

det var nu en rigtig sjov dag alligevel, og alle kom med hjem.  

 

Da pinsen var slut, så skulle vi igang med projektarbejde.  

4. klasse arbejdede med dyr 

5. klasse arbejdede med kultur og identitet  

6. klasse arbejdede med opdagelser 

 

Det er altid svært med projekt, men vi fik skrevet nogle gode opgaver. Vi skal dog 

ALLE lære, at man øver sin fremlæggelse 10 gange før man går på, og man har 

cue-cards med!!  

 

Uge 27 hygger vi mest, og nyder hinandens selskab. Vi kommer til at savne 



hinanden, når vi går på sommerferie

 

 

Juni i overbygningen 

Juni har i overbygningen været præget af hygge i klasserne og faglig 

omhyggelighed. Vi har været heldige med vejret, så mange faglige aktiviteter foregik 

udendørs. Hele den sidste måned har været i nødundervisningens tegn. Det har 

fagligt betydet, at i alle fag har vi fokuseret på mere at træne de centrale faglige 

områder inden for hvert fag, og styrke elevernes faglige ståsted og holde det ved 

lige. Da eleverne allerede mestrede dette i forskellig grad. Så har fokus været på at 

styrke disse i alle fag, og holde dem ved lige. I stedet for at eleverne skulle fokusere 

på at lære mange nye og ukendte emner indenfor hvert fag. 

 

Eleverne i 7. Og 8. Klasse har måttet undvære trindage, så det sociale fokus har i 

høj grad været på sammenholdet i klassen. Vi har gået ture til fugletårnet, leget 

stratego, spillet rundbold og f.eks i historie og dansk "leget" rollespil i undervisningen 

- for at kigge på det gode samarbejde i en gruppe. 

 



9. Klasse lavede en hyggelig sidste skoledag for alle, samt at se havde en flot 

translokation med rørende taler. For 9. Klasse var der også fokus på sammenholdet 

og sociale ture til en gorilla og klatrepark, golf og en tur til København. 

 

Så vi har ikke kedet os i overbygningen i Juni. Vi har desværre måttet sige farvel til 

vores klasselærer vikar i 7. Klasse Emma. Vi vil udtrykke vores glæde for 

samarbejdet med dig og ønske dig det bedste fremover. 

 

Ellers så ønsker vi alle en god sommer                        . 

 

De bedste hilsner team overbygning. 

  

 

Juni i SFO 

En dejlig varm Juni måned i SFO, men stadig med corona restriktioner, hvor 

skoledagen har været kortere. Det har også påvirket SFO’en , men vi har nydt det 

gode vejr, og der er blevet kørt en del moon-cars her på det sidste. 

 

Aprilbørnene har klaret det rigtig godt i år. De har fået en anden opstart, og har 

været sammen med børnehaveklassen her i foråret. De har klaret det rigtig godt og 

er faldet godt til. 

Vi er gået ind i sommerferien, hvor indskolingen som udgangspunkt har base i 

SFO’en. Det kommende mellemtrin har base i Tudselokalet. Her i sommerferien må I 

gerne bruge de normale indgange. Vi er gået lidt i sommerferiestemning. Vi hygger 

os i aulaen og har mulighed for at gå lidt i hallen. 

 

Sidsel stopper efter uge 32 - måske får vi lov til at bruge hende lidt som vikar i 

august måned. Vi har været rigtig glade for at have Sidsel som vikar både i 

skoledelen og i SFO’en. Dejligt at hun træder til, når vi havde brug for ekstra hjælp. 

Elsebet er blevet ansat på skolen, hvor hun også får lidt timer i SFO. 

Vi vil gerne sige tak for et godt skoleår, og ser frem til det næste skoleår. 

 

God sommerferie!     Hilsen os i SFO'en 


