Nyt fra Karlskov Friskole.
Så fik vi taget hul på det nye skoleår, og tingene går bare stærkt, og i disse corona-tider, skal vi hele tiden
holde os opdateret på sundhedsmæssige anbefalinger, og få det formidlet videre til såvel elever som
medarbejdere. Her er lige det opslag, der gælder lige for tiden, men det opdateres løbende, når der er
noget nyt.

Håndvask: Vask hellere en gang for meget end en for lidt. Vask hænder: morgenstund,
spisesituationer, efter pauser, lokalskift
Rengøring: Vi har rengøring en gang dagligt, hvor fokus er på kontaktflager og skraldespande.
Madpakker: Alle klasser bruger kasserne igen. Man må gerne hente og bringe mad.
Garderobe: De må gerne bruge knagerne uden for klasserne.
Hjemkundskab: Man må gerne hente vand i lokalet.
Indgang: De små må gerne bruge deres indgang om morgenen, resten bruger stadigvæk
terrassedørene
Aula: Eleverne må gerne bruge aula’en og de møbler der findes der. Eleverne må sidde ved de
borde der er lige uden for deres klasse og lave gruppearbejde.
Aulaens møbler er med i rengøringen en gang dagligt.
Jeg vil gerne henstille til at: leg, fritid m.m. mindskes mindst mulig i aulaen.
Vi åbner op for Balkonen igen til de store elever. Den kommer også med i den daglige rengøring.
Balkonen er kun arbejdsplads.
Legeplads: Eleverne må benytte de aktiviteter der er på deres område.

Vi ser frem til et godt skoleår i samarbejde med jer om jeres børn.

Mvh
Morten

Nyt fra indskolingen.
Så kom vi i gang, og uha, hvor man hurtigt glemmer…….. men i gang kom vi og alle vores små nye
børnehaveklasser er da også ved at lære det der med, at når klokken ringer, så skal man komme ind – også
selvom man lige leger så godt
. Så vil også byde ”welcome to Lilly and Lucas”, som er to nye elever, der
indtil videre kun taler engelsk, men vi har til gengæld opdaget at en hel del af vores yngste taler et
udmærket engelsk, og så er det svært at lære dansk. Lilly er nu også mest stolt af at hun lærer de andre
små engelsk
.
Ellers er vi kommet godt i gang med vores første tema, som jo er H.C. Andersens eventyr, valgt ud fra at vi
skulle have været på lejrskole i Odense, men den er jo desværre aflyst i år, men der er nu ikke noget som et
godt eventyr – eller 8, så vi fastholder nu temaet. Der læses, lyttes, tegnes, klippe/klistres, synges så det er
en lyst. Sammen med Elsebeth – vores fantastiske musiklærer – skabes musicals over eventyr.
P.i.v. Jane.

Månedsnyt mellemtrin – august

Første skoledag var onsdag d. 12. august. Det var dejligt at være tilbage på Karlskov Friskole og se alle fra
skolens mellemtrin igen. Velkommen tilbage til skolens mellemtrins, men herunder et særligt velkommen
til skolens nye 4. klasse.

I år havde corona sat en stopper for nogle af de ting, der plejer at foregå på første skoledag. Derfor startede
vi året ude på græsplænen bagved skolen i stedet for ved flagstangen. Det var en rigtig hyggelig måde at
samles på. Vi fik her sunget ”den omvendte feriesang” og ”I østen stiger solen op”.
Efterfølgende var der også pillet ved vores traditioner, så der var ingen forældre med på skolen. Der blev
ikke delt rundstykker ud til eleverne, men alle fik til gengæld en is til at køle sig ned på. Det var nu også
meget lækkert.
I år er vi begyndt blidt i dansk i vores nye bogsystem, Stjerneskud. Det er et nyt system, men det fungerer
superfint, men det kræver, man har tungen lige i munden. Derudover er vi i gang med at læse romaner. 4.
og 5. klasse læser ”Arme Djævel” af Kim Fupz Aakeson. 6. klasse læser ”Skammerens Datter” af Lene
Kaaberbøl. Begge forfattere er danske og skriver rigtig godt! Og så er det bare superfedt at læse en hel bog
På vegne af mellemtrinnet – Maja

Månedsnyt for august i overbygningen
I overbygningen er vi kommet godt i gang med det nye skoleår. Det til trods for at der stadig er
coronaretningslinjer, der jo gør at alt ikke er helt som det plejer at være. Og som tidligere meldt ud, så vi os
også nødsaget til at udskyde den årlige introtur. Men vi har fortsat fokus på fællesskabet i de enkelte
klasser og i hele overbygningen.
På det faglige plan bliver der også knoklet løs. Således bliver der i matematik arbejdet med
”basismatematik”, altså de 4 regnearter, brøker, procent og decimaltal. I dansk arbejdes der med
boganalyse af bogen ”Alting og Ulla Vilstrup”. Linjefagene er også kommet godt i gang. Her er lidt billeder
fra hjemkundskabsholdet:

I kalenderen venter nu udlandsturen for 8. klasse i uge 38. En tur der i år går til London. Samme uge skal 9.
klasse i praktik.

Månedsnyt SFO - august
Vi er kommet godt i gang efter sommerferien, og vi har nydt det gode vejr vi har haft. Pga. corona har vi
besluttet at 4. og 5. kl. er primært i deres eget klasselokale, og på den side af legepladsen. 2. og 3. klasse
har mulighed for at være i Tudselokalet.
Morgenmad i SFO
Vi tilbyder morgenmad i SFO fra 6.30 – 7.30. Vi har ikke så mange, som har benyttet sig af tilbuddet, men
kom lige og sige til, hvis jeres barn skal have det. Desuden tilbyder vi også eftermiddagsmad. I den her tid
trækker vi det til ca. kl. 14.40. (Dem der skal med bus 14.45 når ikke at få eftermiddagsmad).
Sygdom
Her i den her Coronatid er vi særlig opmærksom på sygdom, og er selvfølgelig mere forpasselig end
normalt. Det gælder både for børn og voksne. Det giver også lidt flere sygedage for personalet både i
skoledelen og SFO-delen. Vi prøver at få dækket det ind. Vi har fået nogle nye vikarer Victoria, Majbritt og
Ditte. Victoria har vi desuden ansat til at have noget ekstra rengøring, som er en nødvendighed i den her
tid.
Cykelhjelme
Det er tilladt at børnene har cykler med, som de må cykle på i SFO-tiden. Vi har dog generelt fokus på at
eleverne skal bruge cykelhjelm. Vi har nogle i SFO’en, men det er også fint, hvis de har en med hjemmefra.
Forældresamarbejde
Hvis der er nogle ting i undre jer over, så kom endelig bare og spørg os eller skriv til os over intra. Vi ønsker
forsat et godt forældresamarbejde.

Hilsen SFO-personalet

