
Månedsnyt marts 2021 

Det er efterhånden et stykke tid siden, at I har modtaget nyt fra skolen. De sidste par måneder har i 

den grad været anderledes, ikke kun for Karlskov Friskole, men for hele samfundet. Vi er meget 

glade for, at vi har fået vore 0 til 4 klasser tilbage på skolen, der skal bare være børn på en skole. I 

denne uge, uge 11, er vores 9kl kommet retur og 4 til 8kl. har fået en ugentlig skoledag, med 

udeskole. Det er rigtig dejligt at se eleverne igen, selvom de ikke er tilbage på fuld tid.  

I de første måneder af 2021 er der desværre blevet aflyst en mængde aktiviteter på skolen, både 

for forældre og elever, pga. Corona. Jeg håber meget på, at en større genåbning af samfundet og 

skolerne, vil betyde at vi på Karlskov Friskole snart kan mødes i aulaen til morgensamling, 

koncerter, skuespil og alle de andre aktiviteter, som er så vigtig en del af sjælen på en friskole. Jeg 

glæder mig i hvert til at stå for min første morgensamling i aulaen, hvilket jeg ikke har prøvet endnu 

pga. Corona, selvom jeg har været på skolen i et år. 

Selvom det i den grad har været og er en speciel tid vi lever i, så vil jeg gerne sige tak til forældre og 

elever, for den forståelse og opbakning, som vi modtager, for at guide vores lille skole igennem 

denne svære tid. Jeg vil også gerne sige tak til skolens medarbejdere, som yder en stor indsats for at 

holde sammen på det hele, i denne udfordrende tid. 

Efter påske, d. 6/4, modtager vi her på skolen 11 april børn, som skal starte i skole. Det glæder vi os 

rigtig meget til, det giver et helt specielt liv på skolen at have dem her. Derudover så nærmer vi os 

prøveperioden for vores 9kl. De skriftlige prøver ligger i starten af maj og de mundtlige i juni 

måned. Det bliver en noget amputeret prøveperiode for eleverne, da de kun skal op i dansk, 

matematik og engelsk. Planer for prøveperioden udsendes efter påske. 

Til information kan jeg sige, at skolens generalforsamling er flyttet til d. 10/5 kl. 17.00. Indbydelse 

sendes ud snarest. 

Til sidst vil jeg gerne ønske alle en rigtig god påske, nyd ferien og vær klar til en forhåbentlig mere 

genåbnet skole efter påske. 

 

God påske 

Morten Gregers Christensen 

Skoleleder 

 

 

 


