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Skoleåret 2020-21 

Af: Morten Gregers Christensen, Skoleleder 

 

Et udfordrende år 

Skoleåret 2020-21 har på mange måder 

været et år fyldt med udfordringer, både på 

skolen og ude i den store verden. De store 

omvæltninger, som Corona har betydet for 

samfundet, fik i det forgangne skoleår også 

en stor effekt på vores friskole. Skoleåret har 

været præget af nedlukninger, fokus på 

rengøring, fjernundervisning, Corona test, 

fysisk adskillelse og et lokalt Corona udbrud 

på vores egne friskole. Både elever, forældre 

og medarbejdere har i det forgangne skoleår, 

udvist stor grad af omstillingsparathed og 

forståelse for den meget anderledes 

situation, som vi alle sammen har stået i. Der 

skal i den forbindelse lyde en stor tak til alle. I 

skrivende stund er vi vendt tilbage til en 

rimelig normal hverdag, hvor vi åbner op og 

fjerner de restriktioner, som vi var pålagt. Mit 

store håb er, at vi efter sommerferien, alle 

sammen kan møde ind til en normal 

skoledag, hvor vi kan dyrke vore tre 

værdiord: Faglighed, Fordybelse og 

Fællesskab. 

I løbet af skoleåret 20/21 nåede vi dog en del 

af vores planlagte aktiviteter, på trods af 

Corona. Det lykkedes os at få 8kl. afsted til 

London, hvor de havde en rigtig god tur. Vi fik 

gennemført terminsprøver, skriftlige prøver 

og vi fik også besøg af vores udvekslingsskole 

i Herfølge. Desværre kom vores egen 7kl. ikke 

afsted til Herfølge, men vi er klar igen i det 

kommende skoleår. Så på trods af Corona, så 

kørte skolen videre og vi er nu forhåbentlig, 

på vej til at komme på den anden side af 

Corona. 

 

 

 

 

Vi er pt. godt i gang med at planlægge det 

næste skoleår. I det kommende skoleår vil vi 

bl.a. kigge på vores holddelingsmodel i vore 

tre afdelinger – indskoling, mellemtrin og 

udskoling. I starten af august, inden eleverne 

møder ind, tager hele personalegruppen på 

et pædagogisk døgn, hvor vi vil arbejde med 

den pædagogiske profil af skolen, samt hygge 

os med hinanden i personalegruppen. 

Personalemæssigt kommer Asta, som har 

været på barsel, tilbage i starten af skoleåret. 

Derudover har vi ansat Karina Vingborg, som 

skal være kontaktlærer i 4kl, samt have timer 

i indskolingen, hvor vi i en hel del timer vil 

kører med tre hold til næste år. Der skal lyde 

et stor velkommen til dem begge to. 

God sommer 

Tak for et godt, udfordrende og anderledes 

skoleår. Tak til jer forældre - det er dejligt at 

mærke jeres opbakning til skolen. Tak til 

medarbejderne, som arbejder utrætteligt på 

at gøre skolen til et trygt og lærerigt sted. 

Sidst men absolut ikke mindst tak til 

eleverne, de bedste elever i verden. Rigtig 

god sommer til jer alle. Jeg håber, at det 

bliver en fantastisk sommer, så vi alle møder 

ind til et nyt skoleår fuld af energi og appetit 

på læring og fællesskab. Vi ses igen onsdag 

den 11. august kl. 8.15. 

Rigtig god sommerferie 

Mvh. 

Morten Gregers Christensen 

Skoleleder 
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 STØTTEFORENING BESTYRELSE 2021. 

 

            
 Stefan Ry Milton  Susanne Grønbjerg  Søren Vestergaard  Susanne Steensgaard  

Formand  

22 48 98 68  

Næstformand  

23 64 25 45  

Kasserer  

21 74 29 69  

Sekretær  

20 92 73 02  

Montør  

Johan 5 år  

Esben 6. kl.  

Kalibreringstekniker  

Cody 2 år  

Naja 4.kl.  

Afdelingsleder  

Kristina 4.kl.  

Louise 5.kl.  

Mathilde 7.kl.  

Pedel + SFO  

Per 22 år  

Lars 28 år  

 

             

 Annette Hedegaard  Søren Jepsen  Erik Andersen  

Menig medlem  

40 81 55 18  

Suppleant  

51 94 71 35  

Suppleant  

20 71 10 10  

SFO + matematik 

og madkundskab 

mellemtrin  

Laura 7. kl.  

Benjamin 9.kl.  

Frederik Efterskole  

Områdeleder  

Anna 1.kl.  

Mekaniker  

Nikita 6.kl.  
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Årsskrift fra indskolingen 

Året i indskolingen 

Skoleåret 2020/2021 hat været meget præget af Corona og de restriktioner, der kom med det. I år 

blev lejrskolen desværre aflyst, hvilket vi ellers i indskolingen glæder os meget til, hver andet år. 

Til gengæld fik vi en god og rolig skolestart for de nye 0. klasser, da lejrskolen kan virke lidt vold-

som for dem. Vi har i år heller ikke været på nogen ture ud af huset, da det ikke har været muligt, 

men lige på falderebet inden sidste skoledag har vi nu købt skole årskort til Givskud Zoo, så der 

skal vi ud nogle gange i løbet af det kommende skoleår. Det vil vi glæde os til. 

Vores skønne elever i indskolingen har været rigtig gode til at deltage i skype møder og lave lektier 

på denne nye måde. Det har været en fornøjelse at se hvor godt de tilpasser sig situationen, så vi 

kunne fortsætte undervisningen online. Vi har mærket en stor forældreopbakning, der har været fan-

tastisk.  

Adskillelsen på indskolingens legeplads har været en udfordring, da de elsker at lege på kryds og 

tværs af årgangene, men de har været gode til at overholde det langt hen ad vejen. Vi har faktisk 

været så glade for opdelingen med 0. og 1. klassen sammen og 2. og 3. klasse sammen, så vi vil 

prøve at fortsætte med det i hvert fald næste skoleår.  

Nu er sommeren over os, vi håber på et Corona frit skoleår, hvor vi kan og må færdes sammen og 

ude på tur. 

 

 

Årsskrift for skoleåret 2020/21 i SFO’en! 

Det har været et lidt underligt år i SFO’en, fordi det har været et år, som har været præget af Co-

rona, og de restriktioner, der nu engang har været. Det har sat nogle begrænsninger. Vi har ikke væ-

ret så meget ude af huset. Der var bl.a. en lejrskole, der blev aflyst. Derudover har vi været nødt til 

at dele SFO’en op i grupper og været i flere forskellige lokaler, hvilket har betydet at vi ikke kunne 

tilbyde så mange aktiviteter, som vi gerne ville. Men på trods af det, så synes jeg, at vi har fået 

skabt en god hverdag og struktur.  

Vi har dog tilbudt nogle aktiviteter i hverdagen f.eks. i køkkenet, hallen, badminton, bordtennis, 

kreative ting m.m. Derudover har vi nogle rigtige gode rammer med legepladsen, hoppepuden, fod-

boldbaner og hallen. Her har børnene en god mulighed for at være aktive og være ude i denne 

skønne natur. 

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 det 

også er en balancegang. Vi skal huske at SFO’en er børnenes fritid, hvor de kan lege og udvikle de-

res sociale kompetencer og opbygge nogle gode relationer.   
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Her midt i april startede 11. aprilbørn i SFO. De har fået en anderledes skolestart end normalt, og 

haft de fleste timer med 0.klasse.  Ingen tvivl om at det er en stor overgang at gå fra børnehave til 

skole, og det er dejligt at se, at de er faldet godt til.  

Jeg synes, at vi har et godt SFO-team. Casper og Annette, der også har timer i skoledelen. Det er 

vigtigt i forhold til vores samarbejde med skoledelen at have en helhedsorienteret indsats for elever-

nes udvikling, læring og trivsel. Samtidig har vi Maren, som har været en trofast og god medarbej-

der i mange år. Derudover har Victoria og Malene også haft nogle timer i SFO’en., og det er dejligt 

med nogle unge mennesker til at give et frisk pust i SFO’en.  Desuden har vi haft Helena som stude-

rende. Det er dejligt at få nogle ekstra ressourcer ind i huset, og hun gjorde det godt.   

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 hjertet, så kom endelig bare at sige det.  

Med venlig hilse personalet i SFO’en – Peter.  

 

Mellemtrinnet 20/21 
- Start videoopkald? 
- Mødes vi på skype? 
- Kan du logge på mit-cfu? 
- Hvornår skal vi have møde? 
- Sender du lige et link? 
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- Jeg kunne ikke komme på! 
- Mit unilogin virker ikke … 
- Jeg ligger lige i sengen… 
- Du kan sende det på intra 
- Må jeg sende på messenger? 
- Havde vi ikke møde nu? 
- Hvad sagde du? Du lagger! 

 

Der er så dejligt ude på landet. I fred og idyl ligger en lille skole og her kommer bør-

nene trofast hver morgen og spreder glæde. Mellemtrinnets lærere er lykkelige for 

at have så dejlig en skole med så dejlige børn.  

Men en dag skete der noget ganske uventet. Idyllen blev afbrudt (igen) af en mæg-

tig farlig virus som satte en stopper for alles færden. Pludselig kom ingen elever i 

skole og glæden skulle nu passere gennem en computerskærm. Det var virkelig 

svært. Man kunne ønske sig en magisk portal, hvor vi kunne mødes og være sam-

men. Eller et fortryllet sværd der kunne dræbe corona-dragen, så der igen kom fred i 

Karlskov-landet. Men eventyrets fantastiske verden var ikke sådan at overføre til vo-

res verden. Og i stedet måtte vi kæmpe med grammatip, superbog, emat, cfu, intra, 

skype og hvad der ellers findes af halvdårlige efterligninger af virkeligheden. Vi lærte 

det, vi brugte det og vi var glade, da det var overstået.  

Computeren har mange muligheder.  
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Vi har bare savnet den rigtige skole rigtig meget! 
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      Isabella fra 4. klasse skriver om hjemmeskolen: 
 

Det har først og fremmes været et meget spændene år fordi vi er 
startet i 4. og vi har ikke normalt været sammen alle sammen men 
det her været meget hyggeligt og meget sjovere. 

Der er startet mange nye og det har været helt fantastisk men også 
lige noget man skulle vænne sig til i starten. 

Det har jo været et år som vi alle vil kunne huske på grund af Co-
rona/Covid 19, vi har haft rigtig meget hjemmeskole og det har væ-
ret lidt hårdt fordi at alt skulle gøres over computer og at man ikke 
kunne se alle sine venner og hygge sig med dem. Det var jo meget 
hyggeligt i starten men lige pludselig blev det kedeligt man savnede 
rigtig mange og man vidste ikke rigtigt hvad men skulle lave når 
man næsten bare var alene. 

Når det så er sagt har det været et helt fantastisk år fordi vi star-
tede i 4. og man lige pludselig kom i mellemtrinnet, og så fik vi jo 
også den bedste og sødeste lærer Annette B tilbage efter lang tid 

                             Tak for et rigtig godt år. 
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Overbygningen 

I team overbygning er vi en flok optimister, som gik skoleåret 20/21 i møde med åbne arme og po-

sitive forhåbningsfyldte øjne. Selvom mange toner i samfundet og ude i verden, varslede at året 

20/21, kun måske ville blive et normalt år. Så gik vi med optimistbrillerne trukket lidt op i panden, 

ind i skoleåret - og håbede at det ville blive som i de gode gamle dage inden corona.  

Men vores optimisme smittede ikke af på den fysiske virkelighed ud i verden, desværre!!:-(.  

Så vi ændrede vores optimist indstilling, til at være et dynamiske og omstillingsparat team. Vi blev 

enige med hinanden om, at selv når det er svært, så er det vigtigt at vi prøver at få det bedste ud af 

det. Derfor har vi gennem året prøvet at give vores kære elever den mest almindelige skolegang 

som var muligt.  

I efteråret var vi blevet vandt til at holde afstand og spritte af. Vi brugte denne viden til lave en til-

passet form at vores traditionelle udveksling med Herfølge Friskole. Det blev i en lidt anderledes 

form, da alle eleverne brugte skolens lokaler som en form for lejrskole. Det gik over al forventning, 

og eleverne havde nogle gode oplevelser og ture ud af huset med vores gæster.  

Starten af året bød også på fejringen af de udsatte konfirmationer fra foråret 2020, dette skete i løbet 

af august 2020. Her havde alle eleverne en festlig oplevelse derhjemme med deres familier og gæ-

ster. Eleverne glædede sig også til Blå Mandag. Denne dag skulle have været tilbragt i Århus, men 

på grund af nedlukning og smittetryk – så fik eleverne i stedet for en hyggelig tur til Bryggen i 

Vejle og herefter stod der en skøjte og badetur på programmet i Lalandia.  

I efteråret, nåede 8. kl. under kyndig ledelse og guidning af Heidi og Rasmus en tur til London. Her 

var eleverne nogle af de få turister, og fik derfor en sjælden chance for at opleve de vidunderlige 

seværdigheder uden de sædvanlige lange køer.  

Af andre ting hvor året, indeholdt noget af det sædvanlige for eleverne, så havde vi i overbygningen 

vores projektopgave. I år med fokus på overemnet som var ”mennesket”. Her oplevede vi elevernes 

kreative ildsjæle i fuldt firspring. Vi fik oplæg om alt fra: ”Indfødte i Amazonas regnskoven, 
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Modstandsbevægelsen i Danmark, kræftforskning, sundhed, racisme, LGBTQ og rettigheder” – og 

meget mere end det.  

I efteråret oplevede vi desværre at hovedparten af 9. kl. brobygning blev aflyst.  Her opfandt team 

overbygning en lokal udgave af ”løvens hule”, kaldet ”Karlskovkattens hule” – her var der fokus på 

iværksætteri og virkelyst.  

Lige før jul blev vi ramt af nedlukning, eleverne nåede at deltage i terminsprøverne, men fik heref-

ter en stille juletid, hvor ønsket om at komme tilbage til skolen igen stod højt på listen.  

Vi kom så at sige, frem som forårets første blomster og skud – vi rystede nedlukningen af os. 

For os lærere skulle vi forberedte os sammen med 9. kl. til en anderledes og begrænset antal eksa-

mener.  

Vores 9. kl. klarede sig lige gennem de skriftlige prøver, og var klar til de mundtlige eksamener. 

Desværre ramtes vi igen af Corona skyggen, denne gang inden for skolens mure. Heldigvis, takket 

være godt samarbejde, så fik 9. kl. inden nedlukningen en tur til Tivoli i København, hvor de havde 

en fantastisk og skøn tur. 

  

Men ellers på trods at nedlukningen, så kom hele overbygningens mandskab tilbage og vi fik nogle 

gode sidste dage i skolen inden sommerferien.  

9. kl. fik prøvet Laser Games af ved Midjydsk Event, og en tur til Gorilla Park Vejle samt sidst men 

ikke mindst en tur til Give Golfklub – hvor lærerne klarede sig udmærket, men der var hård konkur-

rence fra eleverne     . 

Så fællesskabet sejrede til sidst i dette skoleår, vi nåede igen at have en morgensang inden-

dørs(Selvfølgelig under de gældende restriktioner) og vi sluttede af med at synge feriesangen med 

en høj blå skyfri himmel som baggrund og dermed en skøn start på en rigtig sommerferie – Så over-

bygningen vil gerne sige et stort og hjerteligt tak til elever og forældre for samarbejdet i dette 
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anderledes og mærkelige år. Vi forsøger os med at tage optimist brillerne ned fra rynkerne i vores 

pande, og snupper lige en sommerferie for at strække ud over være klar til næste omgang      . 

 

Ny elev på Karlskov Friskole 

 

Hej mit navn er Emily, jeg er 15 år gammel og er den nyeste elev i 8. klasse på Karlskov Friskole.  

Min første tanke, da jeg trådte ind ad døren var, at jeg virkelig tror, at jeg får det godt her og at jeg 

får en ny start og lærer nye klassekammerater at kende. Jeg har været ude og kigge på Karlskov før i 

3. klasse men det blev aldrig til noget. Men nu er jeg her igen og kunne endelig begynde på Karl-

skov Friskole. Selvom skolen ligger 20 - 30 min væk fra, hvor jeg bor, har vi fundet en løsning. 

Jeg flyttede skole, fordi jeg ikke havde det godt i min gamle klasse, ikke fordi jeg blev mobbet eller 

noget. Vi snakkede alle sammen rigtig godt, men vi lavede intet socialt sammen og det irriterede 

mig virkelig meget, jeg kunne mærke, at jeg virkelig manglede det sociale. Jeg gik på min gamle 

skole fra 3. – 8. klasse uden at vi lavede noget socialt i vores fritid. Jeg valgte Karlskov Friskole 

fordi det var den eneste skole jeg faktisk gerne ville gå på. Jeg synes lærerne er rigtig søde og klas-

sen har taget megagodt imod mig. Jeg kendte nogle fra klassen i forvejen og har et godt forhold til 

dem. Nogle har jeg gået i børnehave med og er mine barndomsveninder.  

Jeg synes det er rigtig dejligt at komme i en ny klasse, hvor jeg kender nogen, men at der også er 

nogen jeg ikke kender så godt.  

Jeg har nu gået på Karlskov i nogle måneder og jeg har det så godt. Jeg lærer rigtig mange nye ting, 

og vi har det så sjovt i weekenderne. Det kunne ikke være bedre.  

 

En lille rapport fra et af Valgfagene – Madkunskab 
 

Igen i år har der været stor interesse for madkundskab, og derfor har holdet været på 19 elever blan-

det fra 7.-9. klasse i starten af året. Efter den længere corona-nedlukning i starten af kalenderåret, 

har undervisningen dog været klasseopdelt, hvilket betød at eleverne kun havde madkundskab hver 

tredje tirsdag.  

I undervisningen er der blevet bygget videre på elevernes viden og kunnen fra undervisningen i 6. 

klasse, og har således arbejdet både teoretisk og praktisk med forskellige temaer. Fx har vi arbejdet 

med de officielle kostråd, måltidssammensætning, æggets madtekniske egenskaber, ernæring og 

sund mad. Undertiden har vi haft fokus på madspild og hvilke grøntsager der er i sæson. De unge 

mennesker har vist stor interesse for faget og har især været motiveret for den praktiske del af un-

dervisningen.  

Pandemien har fyldt meget i år og besværliggjort undervisningen i madkundskab. Den fik også den 

konsekvens, at eksamen for eleverne i 8. klasse blev aflyst. Det skal i det hele taget ikke være nogen 

hemmelighed, at den lange nedlukning har været udfordrende - både for elever og lærer. Men nu 
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kan vi heldigvis se lyset for enden af tunnelen og forhåbentlig er det hele normaliseret i starten af 

næste skoleår.  

God sommer!  

 

 

Udlandsturen til London 2020 med 8. kl. 

Her kommer nogle indlæg fra nogle af de elever, der var med. Stor tak fra os lærere, der var med, 

fordi I elever var så gode til at gøre det til en god tur, hvilket beretningerne herunder også vidner 

om. 

Den 14. september 2020 tog vi afsted på udlandstur til London. Vi 

skulle på British museum, Madame Tussaud’s, Science museum, 

Tower of London, Buckingham Palace, på Harry potter rundtur med 

en guide, op i London Eye, spillede cricket sammen, sejltur på 

Themsen og shoppetur på Oxford street. Vi sov på et vandrehjem, 

hvilket var megahyggeligt. Jeg glædet mig helt vildt til, at vi som 

klasse måske kunne styrke vores sammenhold med denne tur og 

lære hinanden lidt bedre at kende. Det bedste ved turen var, at jeg fik nogle virkelig tætte relationer. 

Der var ikke nogen opdeling mellem pigerne og drengene. Vi kunne være sammen alle sammen, og 

havde det bare sjovt. Plus der var sindssygt godt vejr dernede. Jeg synes vi oplevede mange sjove 

ting sammen især London Eye var en succes, eller da vi spillede cricket sammen. Det der gjorde 

størst indtryk på mig, var deres mange bygningsværker. De var virkelig fascinerende og se på især 

Big Ben. Jeg lærte en masse om Londons kultur, via de mange guidede ture vi var på, og de mange 

museer vi var inde og se.  

Vi skulle til London, men først med tog fra Vejle til København, hvor vi så fløj med flyvemaskine 

fra Kastrup Lufthavn over til England, og jeg glædede mig mest til at se Warner Bros Studios og 

bare prøve at se London. Jeg synes det bedste ved turen til London var, at vi hyggede os og havde 

det fedt. Det sjoveste var nok at gå rundt og se London. Det var megafedt at se London Eye og Big 

Ben, fordi det er ligesom nogle af de ting som kendetegner London. Jeg lærte at Corona er irrite-

rende og nogle forskellige ting om Egypten inde på det museum vi var.  

Vi skulle på udlandstur i London og se nogle populære steder som London Eye. Det jeg mest glæ-

dede mig til, blev desværre aflyst, men jeg glædede mig også bare til at hygge med vennerne og ud-

forske London. Det var en fed by. Tror ikke der var noget som var det bedste, men det var virkelig 

sjovt og lidt skræmmende at være oppe i London Eye. Det var sjovt da nogle af de andre drenge 

kom til at kaste noget på en dame nede på vejen og hun blev virkelig sur (Det ramte hende ikke). 
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Største indtryk var, hvordan det var at være i et andet land under Corona og også bare normalt. Jeg 

lærte at tale engelsk med andre folk, det plejer jeg ikke, men det var faktisk meget sjovt og lærende. 

Der vi var i London, var vi på en masse udflugter. Vi skulle i London Eye, museer og mange lange 

gåture. Det jeg glædede mig mest til på hele London turen og op til London turen, var “Warner Bro-

thers Studio”, der kunne man se, hvordan film var lavet, men det viste sig så at vi ikke kunne 

komme på Warner Brothers, da der ikke var nok vejledere til en hel skole pga. Corona. Det bedste 

på turen, var at hygge sig og have det 

sjovt sammen med alle de mennesker 

man kan lide, men hvis det skal være no-

get vi har været ude og opleve, er det helt 

klart London Eye, fordi det var megapænt 

og en fed oplevelse med klassen. Det sjo-

veste i London det kan jeg ikke huske, da 

alt vi lavede i London, var sjovt og hyg-

geligt. Det der gav mig det største indblik 

da vi var i London. Det var hvordan folk 

levede, og hvordan gaderne så ud i for-

hold til Danmark. Jeg lærte mere om hi-

storien og lærte en masse engelsk 

Da min klasse og jeg var i London skulle vi se nogle spændende ting som museer og monumenter. 

Jeg glædede mig til, at vi skulle ind og se Warner Bros museet, men det blev desværre aflyst. Men 

ellers var vi i London Eye, og det var fedt vi tog et billede. Og så var det sjoveste helt klart der, 

hvor vi var på værelserne, for drengene og jeg hyggede vildt meget. Vi var også inde og se nogle 

andre ting, som fx var vi på en tur med en dame og se nogle steder til Harry Potter filmene, og det 

var også spændende. På turen lærte jeg en del ting, som fx lærte jeg en del om historien om London 

hvordan det var en meget stor by i mange år. Det var virkelig spændende, men mens vi var i Lon-

don, var vi ved en brønd, som var meget mærkelig, og jeg ved ikke hvorfor, men den gjorde bare et 

stort indtryk på, hvordan jeg ser livet. Så ja det var en meget fed tur 

I London lavede vi mange forskellige aktiviteter, vi var fx i London Eye, Madame Tussaud’s, et el-

ler andet stort museum, se kronjuvelerne og vi skulle have været på Harry Potter museum, som jeg 

havde glædet mig allermest til, men det blev aflyst begrund af Corona. En af de sjoveste tidspunkter 

var, da vi kom til at sprænge åben en pulveriseret Dorito’s pose i vores værelse, som vi så skulle 

støvsuge op efter. Jeg synes det var nogle fede ting, som vi lavede, som da vi var i London Eye, 

men der var også nogle lidt kedelige tidspunkter med, at det var jo stadig en skole tur, som vi skulle 

lære noget af. Det var bare en masse fede ting vi lavede, det var også meget spændende at komme 

til et land, hvor de snakkede et andet sprog. Så synes jeg også det var megahyggeligt at være sam-

men med ens venner, og prøve nogle nye ting. 
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Vi skulle til London på vores udlandstur, hvor vi skulle rundt i 

London og se deres seværdigheder og opleve deres kultur. Gene-

relt glædede jeg mig bare til at komme til London, men hvis det 

skal være mere specifikt, glædede jeg mig nok mest til London 

Eye, fordi det nok er det jeg har hørt mest om allerede inden vi 

fandt ud af, vi skulle til London. Jeg synes det var en virkelig god 

tur, og selvom jeg godt vidste, det ville blive en hyggelig og god 

tur, så var det hele alligevel over mine forventninger. Det var rig-

tig hyggeligt i London Eye, Hyde park, på spisestederne, værelserne osv., men det bedste var nok, at 

vi var sammen hele klassen og ikke var alt for meget splittet op, men at vi også kunne være sammen 

med andre end dem vi sov på værelse med. Der var virkelig mange sjove ting bl.a. cricket, og da vi 

var på restaurant på Bella Italia. Det, der gjorde størst indtryk ved mig, var nok deres kultur. Det er 

en storby med meget trafik, og der var en del hjemløse. Der også hjemløse i Danmark, men man ser 

bare mere til det i London. Jeg har lært, at det har meget at sige om du kommer fra Billund eller 

London. I London er de vant til alt den trafik, som vi nok generelt fra Danmark ville sige var kaos. 

 

D. 14. september 2020 skulle vi til London. Jeg havde glædet 

mig virkelig meget til den tur!! Men alligevel var jeg også vir-

kelig spændt! Mandag skulle vi pakke ud, og lige finde på 

plads. Tirsdag skulle vi på Harry Potter Walk og Warner Bros 

studios, men det blev desværre aflyst… Men så tog vi på shop-

petur i Oxford street, så det var virkelig fedt. Onsdag skulle vi 

på British Museum, og vi skulle i London Eye om aften. Torsdag skulle vi på Science Museum, og 

efter skulle vi spille Cricket, og det var et meget sjovt spil! Fredag skulle vi i Tower of London, 

hvor vi også fik set London Bridge, vi skulle også på sejltur på Themsen, og så fik vi set Bucking-

ham Palace. Efter alt skulle vi hjem… Jeg havde glædet mig virkelig meget til at komme op i Lon-

don Eye onsdag, og det var virkelig også en succes! Men også at få et bedre sammenhold med klas-

sen! Der var mange ting, der var sjove på turen, og kan ikke kun nævne en ting! Jeg har lært mig 

selv bedre af kende, i forhold til hvad jeg kan klare og holde til på en udlandstur uden forældre. Det 

der gjorde størst indtryk, var nok at drenge og piger var mere sammen, og har fået et bedre sammen-

hold til hinanden. 
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Fra den 14. – 18. september 2020 skulle 8. klasse på udlandstur til 

London, hvor vi skulle besøge, forstå, og se et andet lands kultur. Jeg 

glædede mig til at opleve et andet land, som man har hørt en masse 

om. Samtidig med, at jeg var spændt på at skulle til London med min 

klasse, det med at besøge et andet land var lidt noget andet end vores 

lejrture. At vælge det bedste ved turen er meget svært, men det med, at 

vi som klasse/en helhed tog af sted og oplevede så mange fede ting 

sammen, var det bedste, og generelt var hele turen bare gennemført og 

utrolig god. Der er selvfølgelig en masse sjove minder bag denne tur, 

men d. 17. skulle vi prøve at spille Cricket, hvilket jeg synes var sjovt. 

Både det at vi alle skulle prøve en ny sportsgren, men vores ”træner” 

var bare konge. På denne tur fik jeg nye indtryk og lærte en del af dem, 

men overordnet synes jeg ikke, at England adskiller sig meget fra Danmark. Udover at miljøet er 

anderledes, men det kommer selvfølgelig på baggrund af indbyggertallet, flere mennesker, mere tra-

fik osv. Selvfølgelig er London meget anderledes i forhold til Karlskov, men jeg tror selv, at vores 

hovedstad København er NÆSTEN samme sted, som London i forhold til opførelse osv. Men igen 

en vellykket tur. Tak og Godt gået Rasmus og Heidi.  

 

Bestyrelsens beretning for 2020/21 
 

Skoleåret 20/21 har været et udfordrende skoleår igen. Corona har fyldt og præget hele Danmark, 

samt vores dejlige friskole. 

I bestyrelsen arbejder vi i forskellige udvalg, som er opdelt i 3 grupper, PR, økonomi og bus er et 

udvalg, så er der et pædagogisk udvalg og til sidst et bygningsudvalg.  

Hvert udvalg arbejder med at forbedre og optimere vores skole. I det forgangne år har der været fo-

kus på at gøre billedkunst og sløjd lokalet klar til eksamen. Vi har ryddet op og sat nye skabe ind, 

samt nye hæve/ sænke borde, så der nu kan arbejdes uanset om man er høj eller lav. Vi syntes selv 

at det er blevet et rigtig fint lokale. 

Gennem det sidste ½ år har vi kigget på de fysiske rammer på skolen, da vi ser et stigende elevtal. 

Dette er jo fantastisk, at der er så stor søgning til vores skole. Dette kan vi takke vores fantastiske 

og dygtige skoleleder Morten for, han har gjort rigtig meget for at synliggøre Karlskov friskole i 

nærområdet.  

Der er også arbejdet med visioner for skolen, hvor er vi som skole om 5 år el. 10 år. Et spændende 

stykke arbejde som fortsætter i det næste skoleår. 

Vores generalforsamling blev skubbet et par gange, da vi grundet corona og forsamlingsforbud ikke 

kunne afholde generalforsamlingen fysisk. Det lykkedes dog til sidste, og sikke en aften. General-

forsamlingen foregik på det grønne område, med sang og musik ved Elsebeth, og vi havde ikke 

mindre end 8 opstillede kandidater til de 4 ledige bestyrelsesposter – fedt at så mange har lyst til at 

være med i bestyrelsesarbejdet – det tegner godt for fremtiden. 
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Bestyrelsen vil gerne takke personalet, forældre og støtteforeningen, for samarbejdet i det forgangne 

år. Vi glæder os til det næste skoleår, og håber vi får et lidt mere normalt år med cykelløb, Dirty 

trail, juleklip, teater og forårsfest. 

I ønskes alle en rigtig god sommer. 

 

 


