
 

Kære forældre 

I dag sender vi vores elever på juleferie efter en herlig 

skoledag, hvor vi har haft ”venskabsdag”. Det er så dejligt 

at se de ældre elever tage sig godt af de yngre elever, så 

alle får en god oplevelse. Jeg kan ikke forestille mig en 

bedre måde at begynde ”julefreden”, når eleverne viser 

ansvar og tager sig af hinanden.  

 

Som altid undrer jeg mig over, at der igen er gået et helt kalenderår. Det går så forrygende hurtigt, 

når der hele tiden sker nye ting i skolen. Selv om meget ligner sig selv hen over året, så er der 

alligevel så mange nye oplevelser og tiltag. Som de flittige læsere af mine ”Nyt fra skolelederen” 

kan nikke genkendende til, kunne jeg næsten hver eneste dag skrive og fortælle om unikke og 

spændende begivenheder, løbende udstillinger, konkurrencer og glade børn.  

Om et par timer er jeg med ude i afdelingerne, hvor vi 

mødes med eleverne og synger julesange inden eleverne går 

på juleferie. Det er så hyggeligt at se på alle de små ”nisser”, 

der sidder med nissehuer og julelys i øjnene og bare venter 

på, at løbe hjem til juleferie. 

Jeg vil gerne takke alle jer forældre for et godt samarbejde 

gennem året, til gavn for børnenes udvikling og trivsel i 

skolen. Ikke mindst vil jeg gerne takke skolebestyrelsen for 

deres utrættelige arbejde for at udvikle samarbejdet på 

Karensmindeskolen samt orientere bredt om skolens vilkår 

igennem 2019. Skolebestyrelsen har mange sager på 

dagsordenen igennem et år, og med skolebestyrelsens energi og dygtighed får vi løbende bund i 

vore opgaver. 

Det er mit håb for 2020, at vi alle vil opleve at komme i mål med mange flere af vore planer og 

opgaver. Under alle omstændigheder vil vi begynde i skolen torsdag d. 2. januar, hvor vi 

bogstaveligt talt ”går mod lysere tider”!  

 

 

Glædelig jul og et lykkebringende nytår til jer alle 

 

Henrik Weinkouff 

Skoleleder  


