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Her sidder jeg på mit kontor og længes ud 

Eleverne er nemlig i gang med at give den gas her på Skolernes Motionsdag. Igen i år er vi så 
privilegerede med dejligt vejr, at jeg også gerne ville have haft tid til at komme ud, men et 
Nyhedsbrev skal også ud.  

Nogle af eleverne har så travlt med at komme længst muligt på cykelruten, at de har aftalt at sætte 
krydser for hver anden omgang mens andre nyder, at solen skinner og der er mulighed for at få en 
slurk vand på den solbeskinnede bænk ved hovedindgangen. Det er essensen af skolernes 
motionsdag, at alle skal være med på deres præmisser. Så hjælper vi også nogle af eleverne med 
at afkorte deres pause, hvis de er ”kommet til at sætte sig i et klasselokale” og se på deres 

mobiltelefoner      . 

Jeg kommer til at tænke på DR’s nylig afsluttede udsendelse, 
”Det store bevægelseseksperiment”. Man kan mene, hvad man 
vil om Jacob Riising som vært (og det tillader jeg mig så at 
gøre), men store dele af indholdet er virkelig relevant TV om 
børns forhold til at bevæge sig og ikke mindst deres 
afhængighed af mobiltelefoner.  

Vi har virkelig mange motionsglade elever, der dyrker idræt i fritiden og går eller cykler i skole. Men 
jeg genkender også det, jeg ser i udsendelsen, og netop elevers forbrug af mobiler og andre 
devices, skal lærere og pædagoger forholde sig til konstant. Det ved vi alle, men nogle gange er 
det allivel tankevækkende at se på resultater af en indsats eller mangel på samme. Det er et emne 
jeg hvert år kommer forbi i mine samtaler ved forældremøder på nogle årgange. Vi bliver sjældent 
dårlige til det, vi øver os på! 

 

En lastbil kom forbi… 

… og fyldte ”det hele” foran skolen. Den kom også til at 
”fylde” for 8.C og 8.D, der fik mulighed for at arbejde i 
LIFE Mobile Lab. Det er et rullende laboratorium, hvor 
elever kan arbejde med både feltundersøgelser og 
laboratoriearbejde. Det var en helt forrygende dag, hvor 
fremtidens løsning på brugen af enzymer eller koden 
for hurtig vækst af planer måske er set sin 
begyndelse!?! Det er helt sikkert, at eleverne fik en 
fantastisk dag, hvor der var mange koncentrerede 
elever hele dagen. 

Det er svært at booke lastvognen, da alle skoler ønsker 
at få fat i den, vi var så heldige at få den i hele to dage. 



 

 

 

9. årgang på lejrskole i København 

Igen i år har vi afviklet lejrskoler for 6. og 9. 

årgang.  

Vi er så privilligerede, at vi har ”en af vore egne” 

på Borgen. Det er Bjarne Lausten, der altid 

stiller op, når elever fra Karensmindeskolen 

beder om møde eller kontakt.  

Folkestyret i vores land er unikt, og vi kan som 

borgere komme helt tæt på politikere og 

forsamlinger i Folketingssalen. Det skal vi 

værdsætte og værne om! Det er et af 

hovedbudskabene til eleverne i 9. årgang og en 

af baggrundende for at fastholde lejrskole for 9.! 

 

Tab og vind med samme sind! 

Hvis det nu er muligt!?!  

Der har igen i år været afholdt 

”Science Decathlon” for elever i 

Rebild Kommune, og (igen) vandt 

elever fra Karensmindeskolen 

vandrepokalen.  

Hvor er det fantastiks at se 

dedikerede elever, der yder en 

koncentreret indsats for at gøre 

deres bedste… og få den fortjente 

belønning! FLOT! 

 



 

 

Har du været på cafe i et bibliotek? 

Det har 8. årgang på Karensmindeskolen, hvor de 

”smagte” på fem forskellige kategorier af bøger.  

Der var dækket op til en rigtig gourmet oplevelse på vores 

eget skolebibliotek. 

Læsning er nøglen til både oplevelser, fantasi og ikke 

mindst læring og uddannelse. Uanset ens egne 

forudsætninger for at læse, så kan biblioteket  (vores eget 

og det kommunale) hjælpe med litteratur. Vi gør alt, hvad 

vi kan, for at hjælpe alle med at komme i gang med 

læsnig, også når vore elever er ordblinde. 

Det kan ikke påpeges ofte nok, at læsning i både skole og 

fritid er uhyre vigtig for ens fremtid.  

 

 

Venskabsdag OG belønningstur for at vinde ASTRA-prisen i sidste skoleår  

13 busser på vores parkeringsplads skulle 

”pakkes” og afgå samtidig. Det var først en 

omgang Tetris med at få plads til busserne og så 

en logistisk opgave at få det hele til at klappe. 

Det lykkedes til fulde og alle blev sendt rettidigt 

afsted til Energimuseet i Bjerringbro. 

Det var ligeledes en logistisk opgave at få 

eleverne placeret på selve energimuseets grund, 

så ældre elever gik sammen med yngre elever, 

uden man kom til at gå i vejen for hinanden.  

Her oplevede eleverne små og store forsøg 

med energi, og ikke mindst ”det” at have opsyn 

med yngre elever. Alle fik noget med hjem fra 

turen, og man fik meget forskelligt med hjem. 

Men alle fik en helt fantastisk dag med 700 

elever på venskabsdagen!  

Tusinde tak til naturfagsgruppen for at 

planlægge en fantastisk dag med Science Fair 

på skolen hvert eneste år, og i tilgift vinde et 

pengebeløb, der blev doneret til en oplevelse 

for alle elever.  

 



 

Der har været så mange aktiviteter på skolen, at jeg desværre ikke kan yde 

dem alle retfærdighed ved at huske dem ensige omtale dem. Her er lidt i flæng:  

  

 

Der er noget med drenge, jagt og mad over bål ude i 

naturen, ikke også 9. årgang? 

 

 

Jeg elsker film og ikke mindst denne 

tradition, jeg heldigvis bliver invitereret til 

at deltage i hvert år.  

 

 

Mordopklaring i 7.D det er 

næsten for uhyggeligt! 

7. klasserne har haft 

mange forskellige 

trivselsarrangementer, hvis 

vi kan kalde en mordgåde 

for et trivsel!?! 

 

 

Årets Science Fair, hvor alle 

elever igen arbejder med naturfag 

på hvert deres niveau, og hvor de 

kunne komme på besøg hos 

andre stande. 

 

 

8. årgang har haft både trivsels-/ faglige udflugter 

på årgangs- og klasseniveau. 

 

 

Skolevalg, selvfølgelig skal vi vore elever deltage i valget! 

 



 

 

Transport til og fra skolen og ros til mange 

Jeg roser ofte (også i dette nr.) eleverne for at gå, skate, køre på løbehjul og cykle i skole. Det 
er vore elever gode til. Og… det bedste er, at nu er de fleste cykler låste, når de bliver 
parkeret rundt om skolen. I lighed med cykler, skal andre ”transportmidler” stilles og aflåses 
uden for selve skolen.  

Ros til jer forældre! Der er næsten ingen, der kører deres børn helt hen til skolens 
hovedindgang for at aflevere deres børn. Det er næsten kun elever der er på krykker, der lige 
får lov til at komme tæt på indgangen. Det er meget tydeligt for mig, at der er langt færre 
farlige situationer på vores gang- og cykelsti foran skolen, tak for det! 

Jeg bliver igen nødt til at informere om regler for børns brug af eldrevne skateboards, løbehjul 
og andet. Hvis man er under 15 år, må man ikke køre alene i trafikken på et eldrevet køretøj. 
Der ud over er der regler for lys, hastighed, etc. 

 

Aflevering og hentning af de yngste elever 

Det går som regel rigtig godt, når de yngste selv går ind på skolen. Lad os endelig holde fast i 
den gode vane. Det fungerer for klassetrivslen, når det er klassens lærer, der er sammen med 
klassen om morgenen.  

Hvis et barn i en periode har brug for at blive afleveret inde på skolen, vil jeg bede jer være i 
dialog via Aula med klassens lærere. De har også brug for at kende til barnets trivsel. 

 

Vi har rigtig mange vikarer – både faste og tilkalde 

I år er mange (og flere kommer til) af vores personale på barselsorlov og enkelte 
langtidssygemeldinger. Derfor har vi et større antal vikarer, end vi normalt har. I er løbende 
blevet orienterede i klasserne, af lærere, ved møder eller direkte fra mig, når en vikar kommer 
til. Her er de seneste vikarer. 

Hej, jeg hedder Pauline.  

Jeg 24 år gammel og blev sommeren 2021 færdiguddannet 
folkeskolelærer ved læreruddannelsen i Aarhus i dansk, kristendom og 
matematik. Jeg kommer oprindeligt fra en lille landsby 15 km nord for 
Aarhus, men flyttede i sommerferien til Aalborg sammen med min 
kæreste, der læser IT på Aalborg Universitet.  

Jeg skal være vikar for Mia og glæder mig utrolig meget til at få 
fingrene i mulden og lære alle jeres unge mennesker at kende. Jeg 
glider løbende ind i vikariatet for Mia. 
 

 

 



 

 

Hej jeg hedder Martin 

Allerførst tak for modtagelsen - det har været rigtigt rart at starte 

på Karensmindeskolen, ikke mindst takket være kollegers 

modtagelse og hjælp - spørgsmål har der været mange af, men 

tak for jeres tålmodighed. Og tak til forældre, der også har taget 

venligt imod mig. 

Jeg er vikar for Anette Uhrenfeldt Nielsen i 5 b, 6.a og 6.c. Jeg er 

45 år gammel og bor sammen med min kone Gitte, som er 

skolesekretær, og vores to børn, Mads 13år og Anne 15 år. Vi bor 

i parcelhus i Brønderslev. 

Jeg har været lærer siden 2002, Jeg har arbejdet på Gjøl og 

Tranum som folkeskolelærer. De sidste 5 år har jeg arbejdet på 

en friskole lidt udenfor Brønderslev. 

I vores fritid dyrker vi en del sport badminton og bordtennis - og elsker at rejse.  

Jeg glæder mig til at lære jer alle rigtigt godt at kende  

 

 

 

Rigtig god efterårsferie til jer alle 

Henrik Weinkouff 


