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Skoleåret 2018-2019
Af Karina Mellin Døssing
Faglighed - fordybelse - fælleskab
Ovenstående er skolens kerneværdier, som vi markedsfører os på. Lever vi så op til dem? Ja,
det synes jeg i højeste grad vi gør!
Det giver sig selv, at vi dagligt har fagligheden og fordybelsen i centrum. Lærere og pædagoger
skaber hver dag rammerne for, at hver enkelt elev kan blive så dygtig som muligt. I perioder er
der fordybelse i læsning og i mange fag arbejdes der projektorienteret, og der afsluttes med
fremlæggelser. De yngste elever udvikler deres læsning og kommer stolt og fortæller, at nu kan
de læse.
Der hvor fagligheden virkelige måles, er ved prøven i 9. klasse, og her klarer vores elever sig
igen i år rigtig flot.
Fællesskabet dyrkes hver dag med morgensang. Det er dejligt med en fælles start på dagen,
hvor fødselsdage fejres, og elever optræder. I pauserne er der leg på tværs af årgange, vores 5.
årg. tager sig af aprilbørnene, 7. årg. hjælper de små i skoleboden – ja jeg kunne blive ved. Og
så har vi selvfølgelige de store fælles arrangementer som teater, klippe-klisterdag og skole- og
forårsfesten, hvor forældre og andre voksne inviteres med i vores fællesskab. Der er ingen tvivl
om at fællesskabet er en bærende værdi for vores lille skole.
Vi kunne tilføje endnu nogle værdier: Ansvar og omsorg.! Eleverne tager ansvar for deres
læring og hinanden. Med opmuntrende eller trøstende ord giver de hinanden opbakning – det
kan kun gøre en glad.
De fysiske rammer
I mit skriv, som afslutning på sidste skoleår, skrev jeg, at vi ville have fokus på at optimere de
fysiske rammer for læring. Det har vi i allerhøjeste grad fået opfyldt. Der er blevet ryddet op i
aulaen og på balkonen. Det har givet mere ro i vores fællesrum samtidig med, at de nye
akustikvægge og døre giver inspiration til og mulighed for læring.
TAK til bestyrelsen og Susanne for samarbejde om dette.
Udenfor er der også sket lidt. Overbygningen har endelig fået et
hyggeområde med hængekøjer. Det har været et stort ønske i mange
år, så jeg er glad for, at det er blevet opfyld med hjælp fra elevrådet.
Sammen med elevrådet er der også blevet investeret i en vippe. Dejligt
vi har et elevråd, som ved forskellige arrangementer, har tjen et del
penge.

Det kommende skoleår
I overbygningen vil vi tage fat på nogle nye valgfag efter sommerferien: Musik, madkundskab og
håndværk og design. Fremadrettet vil der været prøve i dem på 8. årg. Det er en politisk
beslutning, som skal styrke det praktiske og kreative element i overbygningen.
Da valgfaget kun er 2 lektioner, og vores tidligere linjefag havde 3 lektioner, vil eleverne i
overbygningen få en fordybelsestime, hvor der vil være mulighed for at lave lektier, arbejde med
projekter eller bevæge sig. Eleverne hører mere om det næste år.
Skolen vil i oktober deltage i Knæk Cancer-ugen. Bestyrelsen arbejder pt. på, hvad vi skal byde
ind med. Flere elever har efterspurgt at de gerne ville gøre noget efter Birthes død – de vil ære
hendes minde. Det er en smuk tanke, som de ved denne lejlighed får mulighed for.
Personalemæssigt vender Asta og Annette tilbage fra barsel omkring oktober. Indtil da vil Nina
fortsat have Astas matematiktimer. Emma Møller, som I kender fra SFO og som tilkaldevikar, vil
dække Annettes skema
Og så fortsætter Maja på mellemtrinnet.
Nina vil fortsætte med ”blæksprutte-funktionen” på skolen…….
Held og lykke til Anja og tak for din indsats på Karlskov Friskole.

God sommer
Tak for endnu et skoleår. Det har igen været et godt år med traditioner og sjove indslag i
dagligdagen. I forældre har som altid bakket os op – TAK for det.
Rigtig god sommer til jer alle. Håber I får en dejlig ferie med afslapning og nærvær. Vi ses igen
mandag den 12. august. Vi mødes kl. 8.15 og dagen slutter 13.15.
Forældre er som altid velkommen til at være med hele dagen.

Årsskrift Indskolingen
Vi ser i indskolingen tilbage på et år, hvor vi har sagt farvel til et par klassekammerater, men
også har fået nogle nye, som er faldet rigtig godt til, og som er en gevinst for os.
Som altid har vi delt året op i temaer, og underviser i de grundlæggende færdigheder lidt
sjovere end bare at terpe i de gængse danskbøger.
Vi lagde ud med at læse om Danmark. Vi undersøgte det, der var interessant omkring
kongehuset, og større seværdigheder, og nogen kom til erkendelsen af at både Legoland og
Bon-Bon-land var små parker i landet Danmark.
Midt i vores Danmarks-forløb, skulle vi på lejrskole, og heldigvis havde vi forberedt os godt på
det, så vi vidste næsten alt om Djursland, inden vi tog af sted.
Men Danmark er jo et lille land, så efter efterårsferien udvidede vi det til de nordiske lande, og
kom omkring deres særlige kendetegn.
Efter jul indledte vi 2019 med teaterugerne, og det var en sjov oplevelse for de fleste, men
alligevel godt og trygt at vende tilbage til en forudsigelig hverdag, men sløjfen fra vores tema om
de nordiske lande, blev bundet af teaterstykket, som var Emil fra Lønneberg, og det gled lige så
fint over i årets forfattertema, som netop var Astrid Lindgren. Og hvis man troede at Astrid
Lindgren kun var Pippi, Emil, Ronja Røverdatter og brødrene Løvehjerte, så er vi blevet meget
klogere.
Efter Påske vendte vi for en periode tilbage til de traditionelle danskbøger og ventede bare på
foråret. Og da det kom, blev der liv i den lille skolehave, som Totterne har stor ære af. Der er
blevet lavet nye højbede, og der er kommet et lille drivhus, så der i år kan komme lidt tomater –
håber vi.
Nu skal vi sige farvel til vores 3. årgang, og det er ikke uden vemod, men vi får nogle nye
skønne aprilbørn, som skal fylde i hverdagen sammen med resten, så vi kommer nok over det.
Men tak til dem og forældre for samarbejdet i de forløbne år.
Med ønsket om en god sommer fra os alle i
indskolingen.
Skrevet af Jane, lærer i indskolingen.

Årets lejrskole for 0.-6. årg. – fra indskolingens synsvinkel.
I år gik lejrskole turen til Djursland, hvor vi skole udvekslede med Gjerrild-Bønnerup Friskole,
som er en ældre folkeskole, der er lavet om til en friskole. Skolen ligger i et natursmukt område
med en stor og alsidig legeplads med rig mulighed for at udfolde sig.
Inden vi skulle afsted havde indskolingen læst og set lidt, om det vi skulle se. Alle havde glædet
sig rigtig meget, så stemningen var helt i top. Første stop var Fregatten Jylland, hvor vi blev
inddelt i mindre grupper. Vi skulle bl.a. på skattejagt, hvor vi skulle finde en hel masse tegn
gemt på og omkring skibet. Det var noget mange gik op i, og de var gode til at hjælpes ad i
mindre grupper. Vi skulle herefter finde 6 nøgler, der ligeledes var gemt om bord på skibet.
Nøglerne skulle bruges til at låse skattekisten op med – og sikken herlig skat fyldt med
guldmønter.
Efter Fregatten Jylland kørte vi videre til skolen, hvor vi fik os fordelt i de forskellige lokaler. Der
blev pustet luftmadrasser op og foldet soveposer ud, så alle var klar til natten.
Herefter fik vi tid til at lege på legepladsen, hvor der var mange gode
legemuligheder.

Onsdag var vi mest ”bare” på skolen, men vi gik en tur ned til søen for at finde smådyr. Herefter
var vi på stranden, hvor vi fik soppet lidt og samlet sten. Om aftenen lavede vi snobrød på
bålpladsen.

Torsdag var 2.,3., 4. og 5. klasse inde på Sostrup slot, hvor vi fik en spændende rundvisning.
Vores guide formåede, at holde vores elever fanget på en interessant tur rundt på slottet med
små anekdoter, uden at blive alt for omstændelig. Udenfor slottet samlede vi kastanjer, så vi
kunne lave kastanjedyr, da vi kom tilbage til skolen.

Fredag fik vi hurtigt pakket bussen, så turen kunne gå til Ree. Her fik vi set en hel masse dyr, i
hvert fald fik 2. og 3. klasse set alle dyrene, imens de andre havde undervisning. Da vi skulle
bytte, begyndte regnen desværre, så de mindste fik ikke set alle dyrene. Men de fik derimod
god tid til at handle i butikken. De lidt større elever blev udfordret af en opgave med at dissekere
rotter, noget der ikke var lige populært hos alle.
Alt i alt havde vi en rigtig god lejrtur.

Skrevet af Nanna, lærer i indskoling

Mellemtrinnet 2018-19
Året der gik, på Karlskov Friskole, har for mellemtrinnet været som at deltage i et af de store
etapecykelløb. Der har været de lange dage med modvind, de mere kedelige hvor ingen ville gå
i udbrud, bjergetaper, der bare blev ved og ved, og så dage, hvor man følte, det kun var
sprinterne, der havde en chance! Men heldigvis har de fleste dage været med let medvind og en
svag hældning nedad mod mål
Mon ikke vi alle er enige om at vi er kommet i mål? Trods turens strabadser!
At komme på mellemtrinnet kan være svært for mange. Der sættes for alvor krav til både ens
opførsel og ens evner. Man kommer i den alder, hvor man for alvor bliver bevidst om ens rolle i
det sociale spil, og som om det ikke er nok, kommer puberteten med alle de udfordringer den nu
bringer. Der er nok at holde styr på! Nok af bjerge der skal bestiges. Så at finde roen til
fordybelse kan være svært.
Men vi i lærerteamet er nu stolte over hvor flot ”vores” elever har klaret turen. Der har ikke
været nogle styrt, selv om det af og til har slingret. Vi er alle kommet igennem året og vores
obligatoriske tests med manér. Mange med endog meget flotte resultater. Vi har oplevet mange
elever, der er vokset og modnet og har taget ”bjergenes” udfordringer på sig og klatret over!
Flot!
Når vi ser på vores nuværende 3. klasse, der snart skal i mellemtrinnet, glemmer vi let, at det
kun er et år siden det nuværende team ”4. klasse” var i samme startposition. Alle kan vist

bevidne, at der er sket meget i det år, der nu er gået. Efter sommerferien ses konturen af et
hold, der let vil kunne gi’ alle baghjul.
Vores team ”5, klasse” viste sig, trods sit handicap ved at være et meget lille hold, at være et
hold fuld af stjerner! Ja, måske endda kun med stjerner! Fra de trofaste vandbærere,
hjælperytterne, der aldrig gav op, over til individualisterne, der aldrig gav op, og som drev holdet
til sejr efter sejr! De øvrige teams i mellemtrinnet må ryste i deres cykelshorts ved tanken om
næste sæson. Der bliver meget at se op til på alle fronter!
Og så til team ”6. klasse”. Årets største hold. Er de nu blevet kørt i
rette stilling til overbygningen? Er de nu blevet klar til det helt lange
sprint? Det både håber og tror vi. Selv om der til tider har været
kamp om pladsen som holdkaptajn, og at vandbærerne og
hjælperytterne til tider har været oppe at slås om guldet, er alle
kommet flot i mål. På et hold med så mange skulderskub, er det
imponerende, at der ikke har været styrt! Tværtimod hersker der en
kampånd på holdet, der må give de gamle teams i overbygningen
kuldegysninger! De aner ikke, hvad der venter dem!
God sommerferie til mellemtrinnet 😊
Skrevet af Kim, lærer i mellemtrin

Mellemtrins lejrskoleberetning
På sidste års lejrtur tog 0. til 6. klasse til Djursland, og det skal siges at man ikke må have mobil
med, fordi man jo skal være social.
På vejen til Djursland var vi et smut forbi Fregatten Jylland, som er et gammelt dansk krigsskib
fra 1864. for at lære noget om livet på båden. Vi lærte om forholdene og hierarkiet, for eksempel
sov matroserne i hængekøjer og de finere sov i bedre senge og havde bedre forhold.
Efter dette besøg kørte vi hen mod skolen, da vi nåede hen på skolen, pakkede vi ud.
Senere fik de store uddelt nogle hold som de skulle lave aftensmad i. Næste dag skulle vi ikke
noget, så der tog vi ned til en sø/å og fange en masse insekter, hvilket de mindre synes var
sjovt.
Dagen efter gik vi ned til Sostrup Slot/ kloster, hvor vi lærte noget om dengang, der var munke
og nonner, og så hørte vi en historie om en munk, der kastede en nøgle i søen, som ligger op
ad slottet. Ham der fortalte historien, fortalte også at de stolper, der holdte slottet ville brase
sammen en juledag, og derfor holdt familien, der boede der aldrig jul på slottet.
Efter det fik vi lov til og gå rundt og kigge lidt, og så gik vi hjem igen.
Senere om aften var der show, hvor en masse elever havde brugt tid på at øve: der var både
sang, dans, gymnastik, lærer-parodier og quiz med lærerne, det var rigtig sjovt.

Næste dag gik vi ned til stranden, lærerne sagde, der ikke var langt, men det var der. Vi fik
sunget og hygget på vej derhen. Da vi endelig nåede frem til stranden, løb folk ned til stranden,
der blev både bygget sandslotte og slået smut og nogen af de mindre drenge fangede en fisk og
det var rimeligt sejt. Vi hyggede i hvert til fald der.
Da vi kom hjem, blev der spillet fodboldkamp og rundbold, der var også nogen der bare legede
på legepladsen. Senere om aften var der bål og kiks og der blev der også hygget. Senere fik vi
at vide at vi skulle pakke til i morgen, for der skulle vi hjem.
Næste dag og også sidste dag kørte vi et smut forbi Ree parken, hvor vi fik lidt tid til at gå rundt
og se nogle af dyrene. Der var rimelig mange dyr - lige fra tigere til en aber. Herefter sagde de
voksne, at vi skulle hen og gøre noget for parken og vi går derhen og får at vide at vi skal
dissekere en rotte og gøre som der stod på en seddel for eksempel skær hjerte ud. Nogle
klarede det nemt og andre overskred nogle grænser. Da vi var færdige der, fik vi lidt mere tid til
at kigge på dyr men de fleste gik ind til en butik, og købte noget derinde. Efter dette besøg tog vi
hjem til skolen.
Tak for denne gode oplevelse
Ida Friis, 6. klasse.

Skoleåret 2018/19 i SFO’en!
Det er hverdagen, der fylder mest i SFO’en. En hverdag hvor vi tilbyder forskellige aktiviteter
f.eks. hallen, køkkenet, kreative ting m.m. Samtidig er det også børnenes fritid, hvor de kan lege
og udvikle deres sociale kompetencer og opbygge nogle gode relationer.
Vi har nogle gode rammer med legepladsen, hoppepuden og hallen. Her har børnene gode
muligheder for at være aktive. Dejligt at se, at der er blevet spillet en del rundbold og fodbold.

I år synes jeg, at de har leget meget med Lego, og børnene har været vilde med at være
kreative med ispinde og limpistoler. Ingen tvivl om, at der også bliver brugt noget tid på at spille
IPad og PlayStation. De kobler af, og de hygger sig sammen. Der er helt klart også noget socialt
i det. Men samtidig er vi bevidste om, at der er en balance, så vi har dog strammet strukturen
op.
Her til april startede 7 aprilbørn i SFO. De har haft muligheden for at lære hinanden at kende, de
voksne og skolen. De har fået lov til at snuse lidt til det at gå i skole, inden de skal starte i
indskolingen efter sommerferien. Ingen tvivl om at det er en stor overgang at gå fra børnehave
til skole, og det er dejligt at se, at de ældre børn har været rigtig gode til at tage imod de nye.
Vi har haft en studerende i år, Julie, samt Margaritha og Lilli i virksomhedspraktik. Det er dejligt
at få nogle ekstra ressourcer ind i huset, og de har gjort det godt.
Jeg synes, at vi har et godt SFO-team, hvor Casper, Annette og jeg også har timer i
indskolingen. Det er vigtigt i forhold til vores samarbejde med indskolingen og en
helhedsorienteret indsats for elevernes udvikling, læring og trivsel.
Vi havde også en rigtig god lejrskole i efteråret til Djursland, hvor vi også fik noget inspiration
som SFO.
Vi vil ønske jer alle en rigtig god sommer og sige tak for et godt samarbejde. Vi ser frem til et nyt
og spændende år, og hvis I har noget på hjerte, så kom endelig bare og sig det.
Med venlig hilsen personalet i SFO’en – Peter.

Overbygningen 2018/2019
Skoleåret 2018/2019, har været et hektisk år i overbygningen. Vi startede året med introtur til
Grenelejren, her var det opbygningen af sammenholdet som var i fokus. En ny klasse skulle ind
i de stores række, og fra starten smeltede de tre klasser rigtig godt sammen.
De kunne grine og hygge sig sammen, samt at de kunne tage ved lære af hinanden. Vores nye
ordsprog var ”sammen er vi stærke”.
Det som kom til at præge året fra starten af, var at eleverne kunne samarbejde på tværs af
klasserne i særlig fin stil. Både i undervisningen og til arrangementer.

I starten af efteråret kom Herfølge Friskole på besøg, her var der nervøse trækninger til start.
Men da gæsterne skulle hjem, var de ligesom gamle venner der skilles. 8. årgang var på deres
storslåede tur til Island, og 9. årgang var ude og prøve kræfter med arbejdsmarkedet. Fagligt
var der fokus på at få samarbejdet og forståelseshorisonten ved eleverne bygget op på den
bedst mulige måde, sådan at en ny gruppe elever fik den bedste opstart på de nye fag som de
møder i overbygningen. Eleverne arbejdede her også med vækstmodellerne, for at kunne holde
skole-/hjem samtaler på en anden måde, med deres egne meninger og forhold mere i fokus.
Da vi nåede slutningen af efteråret var der først emneugen med middelaldertema. Her fik de
store i overbygningen, en ekstra rolle med at føre an, og vejlede de yngste gennem
middelalderens verden. Dette var en fantastisk oplevelse, og vi er stolte af vore store elever og
det ansvar de tager og den omsorg de viser for de yngste.
Slutningen af efteråret, var også projekttid, i år var det emnet ”kriminalitet eleverne gravede sig
ned i.
Da vinteren meldte sin ankomst fyldte projektopgaven hele elevernes horisont, men eleverne
kom flot igennem mordmysterierne og de andre kriminalgåder. Som en rød tråd til projekt
emnet, kom eleverne på en juletur til Horsens og det gamle statsfængsel. Eleverne gik på
juleferie med behov for hygge og afslapning. Men eleverne var mere end klar til skole igen efter
juleferien, da teaterugen med Emil fra Lønneberg blev en bragende succes, her viste eleverne
fra hele skolen igen deres evne til at hjælpe hinanden.
Da vinteren var fortrængt fejrede vi fastelavn med stor udklædnings lyst iblandt overbygningens
elever, og en stor entusiasme fra deres side. Elever fra 7. årgang var på besøg i Herfølge og
det var med stor succes og et glædeligt gensyn.

Da vi næsten var ved at få den kommende afgangsprøve tid galt i halsen, var der en fantastisk
80ér fest og en skøn tur til hovedstaden på menuen. Samt at 7. årgang var i ”konfirmationsMode”. Efter hjemkomst, har vores fornuftige unge mennesker forberedt sig på skoleårets sidste
prøvelser, 9. årgang arbejdede flot og seriøst, og de kom alle igennem og fik et sidste venligt og
velmenende klap på skulderen fra os lærere. Men inden vi sluttede helt af, nåede vi også en tur
til Silkeborg, hvor vi var kunstneriske(Asger Jorn museet), sejlende(Kanotur) og
mystiske(Labyrinthia). Dette var desværre også året hvor vi skulle sige farvel til linejfagene som
vi har kendt dem i snart 4 år. Men vi fik kreeret kunstneriske vidundere, og vi fik sundheden
bragt udenfor under den høje himmel og vi fik fortalt og klovnet os til en plads i menneskers sind
– Så vi ser frem med friske øjne på de nye muligheder og glæder os til at blive musisk dannede
og udvikle vores unge menneskers kreative sind. Vi siger desværre også farvel til vores
dynamiske midte og kreative teamspirit koordinator Anja, vi ønsker dig alt det bedste og siger
stor tak for dit samarbejde og dit inspirerende sind - Tak for i år fra overbygningen.
Skrevet af Kennet, lærer i overbygningen

Rejsedagbog fra Island
Dag 1: Rejsen til Island
Vi mødtes alle sammen i Billund lufthavn. Vi tjekkede bagagen ind og fik taget afsked med
vores forældre. Vi fortsatte ind gennem Security og ind i lufthavnen. Nogle fik noget mad til
turen, andre købte slik og andre sjove ting. Vi gik ombord på flyveren. Nogen af os var mere
nervøse for flyveturen end andre. Vi tog alle sammen flyveturen ret godt, enten så man film,
spiste slik, sov eller bare hyggede sig. Vi kom godt til Island fik udleveret vores bagage, og
fortsatte med en bus videre til Reykjavik. Vi gik alle sammen tidligt i seng, for vi var trætte efter
en lang dag.

Dag 2: Golden Circle
Vi stod alle sammen tidligt op, nogle skulle på morgenløb andre skulle bare gør sig klar til vi
skulle på udflugt, vi startede med at køre til en The Secret Lagune hvor vi var i et stykke tid og
fik varmen, efter det kørte vi videre ud til det store vandfaldet Guldfoss, hvor vi fik en god gåtur
op og ned af trapper til vandfaldet. Vi kørte videre til en gejserpark med mange gejsere, der var
en gejser der gik i udbrud hver 5 minut, vi var alle ved at være trætte, men vi skulle lige forbi

kontinentpladerne, vi synes alle sammen udsigten var mega pæn fra toppen af pladerne, men
det var lidt hårdt at gå der op efter en lang dag med meget vandring, efter gåturen kørte vi hjem
med vores bus. De sidste mange timer inden sengetid brugte vi på underholdning og at slappe
af.
Dag 3: Reykjavik løb.
Vi startede dagen med morgenløb dem der vil, efter det skulle vi ud i Reykjavik på et byløb, vi
blev sendt ud i hold af 4. Vi fik udleveret et kort og skulle følge det rundt i Reykjavik, vi fandt
hurtigt ud af hvordan man skulle læse kortet, for hvis man vendte sig mod vest, lå vandet, og
hvis man kunne finde vandet, kunne man også finde hjem. Der gik nogle timer med at finde alle
seværdigheder rundt i Reykjavik, nogle af grupperne farer vild og andre fandt nemt vej, der var
kun en gruppe der fuldførte løbet. Efter løbet skulle vi videre til Perlan som er et museum om
gletsjer, men Perlan var desværre under reparation så vi kunne kun se halvdelen af hvad der
var at se.
Efter Perlan tog vi tilbage til Hostlet, fik aftensmad, hyggede snakkede og gik i seng klar til en
dag mere.

Dag 4: Hvalmuseum
Vi stod tidligt op, vi havde planer for hele dagen vi først skulle gå ned til hvalmuseet og høre om
de forskellige hvaler og bagefter skulle vi ud på hvalsafari, men på vejen ned på museet fandt vi
hurtigt ud af, at det blæste ret meget den dag, Anja og Rasmus besluttede at vi ikke tog på
hvalsafari alligevel, men skulle gå ud og bowle, så vi hyggede os på museet og kørte med en
bus ud til bowlingcentret, da vi var færdige med det, tog vi bussen hjem og hyggede os inden vi
skulle ud og spise på en thai restaurant det var mega hyggeligt. Vi hyggede resten af aftenen
for vi skulle tidligt op for at skulle med bussen til lufthavnen.

Dag 5: Rejsen hjem
Vi stod tidligt op, eller det vil sige de fleste var allerede oppe, fordi de havde været oppe hele
natten. Vi tog bussen ud til lufthavnen kl. 05.00, hvor vi skulle køre i en time.
Ude i lufthavnen tjekkede vi ind og havde lidt tid i lufthavnen. Efter ca. en time satte vi os i
flyveren, klar til at flyve hjem til Danmark.
I flyveren sov de fleste, fordi de ikke havde sovet hele natten, andre hyggesnakkede. Da vi kom
til Danmark, tæt på vi skulle lande, var der meget turbulens, men vi kom alle godt til Danmark
igen. Det var en rigtig god tur, som sent vil blive glemt.
Karen, 8. årgang

80´er fest i overbygningen

Bestyrelsen
Sommerferien for skoleåret 2018/2019 nærmer sig med hastige skridt, og i bestyrelsen skal vi
prøve at gøre status over, hvad vi har arbejdet med i det forgangne skole år. Dette har jeg lovet
at skrive et par ord om. Vi kan i bestyrelsen se tilbage på et godt skoleår. Vi fornemmer en dejlig
atmosfære på skolen, kæmpe holdindsats fra hele personalesiden. Der skal lyde en kæmpe tak
til hele personalegruppen for dette.
Vi besluttede i bestyrelsen, da vi lagde budget for skoleåret, at der skulle være ”arbejdsro” til
vores gode lederteam, lærerne skulle vide, at de fortsatte med samme bemanding, ingen stress
over manglende elever. Det meldte vi også ud. Dette har vist sig at have båret frugt. Endnu
mere positivt er, at det også ser ud til vi holder budgettet med elevtal i forhold til næste skoleår.
Men lad os nu se hvordan det ser ud d. 5. september :-)
Vi bruger meget tid i bestyrelsen på at snakke om, hvordan kan vi få flere elever til skolestart i 0.
klasse.
Vi har en dygtig SFO stab – en god overgang med aprilbørn :-) Et emne vi snakker meget om.
Vi forsøger at sende PR til avisen og inviterer også ofte journalister fra de lokale områder ud,
når vi har nogle arrangementer, men det er ikke så tit de dukker op. Men så sender vi selv
noget ind som de sommetider tager med.
Vi forsøger at tage ud til arrangementer, hvor vi gør opmærksom på Karlskov Friskole i vores
fine blå trøjer sponseret af støtteforening for Karlskov Friskole. Vi har været til Spotlight i Give
og i skrivende stund har ca. 25 elever/lærer/forældre gået/løbet/ til Gadbjerg Løbet. Vi deltager
desuden aktivt i lokalsamfundet, hvor vi blandt andet deltager i et fælles projekt sammen med
lokalrådet for Vejle Vestegn.
Vi er positive for nye forslag i PR- udvalget. Hvis vi alle husker på at fortælle den positive
historie om Karlskov Friskole blandt familie, venner, naboer og kollegaer, så er det også en
vigtig PR- værdi i sig selv.
Bygningsudvalget har i løbet af året sat gang i en større oprydning/forskønnelse af aulaen,
hvilket tydeligt kan ses!
Pædagogisk udvalg er p.t ved at arbejde på en indsats omkring digital dannelse for vores børn,
noget vi som skole forventer at i bakker op omkring.
Vi har her i foråret serveret morgenkaffe for personalegruppen, hvor lærerne mødte ind til et
dækket morgenbord. Vi håber, de ved vi i bestyrelsen sætter pris på deres arbejde.
Vi vil også takke Støtteforeningen for alt, hvad de har bidraget med i dette skoleår. Vi har
Støtteforeningen med til 2 bestyrelsesmøder i løbet af skoleåret. Det er noget vi er startet op på,
og det er vi meget tilfredse med. Vi ser frem den første lørdag i september, hvor der er
cykelsponsorløb samt en gentagelse af løbet fra sidste år.
En tak til de lokale foreninger i området. Vi håber på et fortsat godt samarbejde.
Med ønsket om en dejlig sommerferie til alle – Tak for indsatsen i det forgangne skoleår skal
lyde til alle lærer, nu skal batterierne atter lades op - og vi mødes alle friske og veludhvilede - til
et nyt spændende skoleår.
Husk I er altid velkomne til at kontakte bestyrelsen hvis I har noget på hjertet. Dette er den
eneste måde vi i fællesskab kan udvikle vores dejlige skole.
På vegne af bestyrelsen – Morten Christensen

STØTTEFORENING BESTYRELSE 2019.
Håber at se jer alle lørdag d. 7. sep. til cykelsponsorløb og Dirty Trail.
Nyt i år, der bliver arrangeret en fest om aftenen i Foreningshuset for alle i lokalområdet.
Tak for jeres støtte i året der er gået.

Stefan Ry Milton
Formand
22 48 98 68
|Mekaniker
Johan 2 år
Esben 4. kl.

Susanne Grønbjerg
Næstformand
23 64 25 45
Kalibreringstekniker
Naja 2. kl.

Annette Hedegaard
Menig medlem
40 81 55 18
SFO + støtte indskoling
Laura 5. kl.
Benjamin 7.kl.
Frederik 8. kl.

Henrik Kristensen
Suppleant
22 73 55 75
Montør
Jonathan 4. kl.

Søren Vestergaard
Kasserer
21 74 29 69
Afdelingsleder
Kristina 2.kl.
Louise 3. kl.
Mathilde 5. kl.

Erik Andersen
Suppleant
20 71 10 10
Mekaniker
Nikita 4.kl.

Susanne Steensgaard
Sekretær
20 92 73 02
Pedel + SFO
Per 20 år
Lars 25 år

