Månedsnyt fra Karlskov Friskole
Så har vi taget hul på december måned og julen nærmer sig igen med stormskridt. Tiden flyver
afsted og inden vi får set os om, så er endnu et år gået. Her på skolen har vi fået pyntet op til jul og
julestemningen har bredt sig. Desværre var årets klippe-klister dag uden forældre og
bedsteforældre, men vi havde en hyggelig dag med julemusik, ved eget band, æbleskiver og
julehygge, skolen er klar til julen
I starten af november afholdte vi terminsprøver for 8 og 9 klasse, som vi gentager til foråret. Det
er en god øvelse for vores ældste elever, i at gøre sig klar til de skriftlige prøver i 9kl, som kommer
til maj måned. Ellers har mange af skolens aktiviteter, både internt og eksternt, været ramt af
Corona, hvilket er en skam, men nødvendigt. Vi er dog i gang med at forberede opstarten af en
”ny” musikskole, som starter op efter juleferien. Den nye musikskole ”Oktaven”, med Elsebet i
spidsen, vil indeholde både kor, soloundervisning og musikskole for de mindste elever. Man kan
tilmelde sig på vores hjemmeside – men skynd jer, der er stor søgning.
Skolen starter op til et nyt kalenderår mandag d. 4/1-2021 til normal tid.
Til slut vil jeg gerne ønske alle vores elever, forældre, samarbejdspartnere og andre med
tilknytning til skolen en rigtig god jul og et godt nytår. Forhåbentlig bliver 2021 et år, hvor vi kan

sige farvel til Corona.
God jul

Månedsnyt SFO - november
Det er efterår, og vi kan mærke at eleverne trækker noget mere indenfor. Her er vi stadigvæk meget
opdelt. Vi sætter aktiviteter i gang, og vi prøver at komme så meget i hallen, som muligt. Nu er vi gået ind i
december, og der bliver mulighed for julehygge og evt. lave julegaver, hvis eleverne har lyst til det.
4. - 5. klasse
Vi prøver så vidt muligt at 4. og 5. kl. kan komme i hallen fredag fra 13.15 - 14.00 og om mandagen fra
14.20-15.00.
Spilletid
Vi har nogle tidspunkter hvor der er spilletid i SFO. Her er der mulighed for at spille på iPads, Wii og
PlayStation. Her har vi også fokus på det sociale. De skal lærer at kommunikerer ordentligt. Vi er godt klar
over at bølgerne kan gå højt en gang i mellem. Dejligt at se i f.eks., 4. klasse, at de spiller meget
”Amongers”, hvor de spiller på deres telefon i klassen. Samtidig kan de bringe legen ud på legepladsen, og
lege i den virkelige verden.
De må gerne have deres iPad eller telefon, men de må kun spille, når der er spilletid. Selvfølgelig er vi også
opmærksom på, at de ikke sidder for længe med deres devices.
Ferie
SFO er lukket i skolens juleferie, og de sidste tre dage i vinterferien i uge 7. Her er SFO’en åben mandag og
tirsdag.

November i indskolingen
I denne måned er vi rigtig gået i gang med optakten til årets julekalender om Julefeber. Vi har ikke arbejdet
med selve kalenderen men med landet Etiopien, som er det land, der samles ind til via salget af kalenderne
i år. Igen i år har vi haft adgang til noget rigtig spændende materiale, hvor vi er blevet meget klogere på
landet og især børnenes forhold i Etiopien. Vi har også sunget og danset med Oh Land til året sang om
”Vilde pige, vilde drenge” samt snakket om børns rettigheder. Alle har været optagede af emnet. Som
afslutning kommer der en og laver et kort undervisningsforløb med os d 15 december.

Ud over dette har vi også arbejdet i de almindelige danskbøger, hvor der bliver knoklet på livet løs. Selv de
yngste er blevet meget bedre til at holde koncentration og fokus på arbejdet.
Vi afsluttede måneden med en hyggelig klippe klistre dag, selv om vi savnede bedsteforældrene lidt. Alle fik
klippet og pyntet fint op på klassens juletræ - ja og fine guirlander fik vi fremstillet og hængt op.

Månedsnyt mellemtrin november
Nu har vi sagt farvel til måneden før måneden før måneden, I ved, som alle har ventet et helt år på. Vi er
endelig ovre den lange november, og vi kan nu se frem mod en forhåbentlig god december måned med
hygge og gode stunder med hinanden og vores familier.
Måneden er gået med den vanlige undervisning, som vi nu plejer at gøre, og mon ikke vi stadig fortsætter
med det den næste rum tid også. Vi har (7-9-13) været enormt heldige, at vi ikke har haft nogle tilfælde af
corona på skolen, så vi er meget taknemmelige over, at dagligdagen fortsætter på skolen.
I dansk har vi arbejdet med klassedansk, og det har været meget forskelligt, hvad der har været gang i
rundt omkring. Alt fra skriftlig dansk, grammatik, diktat og kommunikation. Jo, det er altså en fornøjelse at
have jeres unger! De arbejder godt i undervisningen, og mit indtryk er, at de får en masse godt med hjem
fra skolen; ikke mindst på det sociale plan.
Den 27/11 pyntede vi fint op i klasselokalerne, og der er kreativitet på høj plan i år! Det var en fornøjelse at
klippe og klistre med alle jeres skønne unger. På mellemtrinnet digtede kreative unger på små julevers til
vores egen mellemtrins-klippe-klistre-sang, og vi spiste lækre æbleskiver! Vi sluttede af med en
fællessamling, hvor vi, traditionen tro, sang den selvskrevne sang. Derudover hørte vi gode julesange, vi alle
kunne synge med på. Det var hyggeligt og en god måde at slutte dagen på.
Alle ønskes en rigtig god og dejlig december måned med en masse hygge rundt i stuerne.
Mvh Maja

Månedsnyt for november i overbygningen
I den første uge af november havde vi terminsprøver for 8. og 9. klasse. Prøverne forløb godt og eleverne
var gode til at overholde retningslinjerne. Flere var lidt pressede over at være i prøvesituationen, men jo
flere gange man oplever det, jo nemmere blive det. Imens brugte 7. klasse tiden på at arbejde med valg af
rejsemål for udlandsturen næste år. Efter gruppearbejde og fremlæggelser blev det på demokratisk vis
besluttet, at vi skal arbejde på at komme til Island næste år.

Efter den anderledes uge stod den på ”almindelig”
undervisning. Således har emnet været statistik i matematik,
hvor der er blevet slåsset med både Excel-ark, Geogebra- filer
og nogle steder også boks-plot. I dansk har det været
folkeviser, der har været på tapetet og begreber som 2- eller 4
linjede strofer, mellemomkvæd og mande- og kvinderim er
blevet bearbejdet. Som afslutning på emnet, skulle der selv
forfattes viser og det blev til mange spændende
nyfortolkninger.
Som det hører sig til, havde vi den sidste fredag i måneden
klippeklisterdag. Overbygningen havde i år, udover at pynte
klasseværelserne, fået til opgave at pynte Aulaen og det store
træ

