
Nyt fra skolelederen januar 2020 

 

I gang med et nyt år 

Tju hej, hvor det går! Næsten ingen kan huske, at der for få uger siden var juleferie (undtagen de 

elever, der spørger: ”Henrik, hvilke julegaver fik du i år?”, og jeg plumper selvfølgelig i      ). Det 

går der ud ad, og der tænkes allerede i de opgaver, vi skal have færdige i forbindelse med 

kommende skoleårs planlægning.  

Vi glæder os til at blive overbygningsskole for Øster Hornum. Der er et rigtig godt samarbejde, 

hvor der tales børn på tværs af skolerne frem mod den kommende klassedannelse. Forældre på 

Karensmindeskolen og Øster Hornum Skole bliver inviteret til et fælles orienterende møde, inden 

vi går i gang med selve klassedannelsen. 

 

Appwriteragenter 

Jeg havde den fornøjelse at deltage på et 

kursus for Rebild Kommunes 

Appwriteragenter. Jeg har tidligere skrevet 

om deres store indsats for skolekammerater 

og oplysning om dysleksi, og jeg bliver 

stadig imponeret over deres indsats, der 

betyder meget for fællesskabet på 

Karensmindeskolen. 

På kurset mødet vi: Christian Bock 

https://ordblindementor.dk/ . Følg meget 

gerne linket og bliv klogere på udviklingen 

inden for dysleksi. Christian er en vulkan af 

energi og gode ideer til ordblinde elever, og 

ved mødet med ham bliver det tydeligt, at 

selv et handicap som ordblindhed ikke behøver være en begrænsning for uddannelse. Det kræver 

dog, at vi som skole giver eleverne de bedste muligheder for at bruge deres kompenserende 

redskaber og… at eleverne også bruger dem. Christian sagde: ”Den største fjende for den 

ordblinde, er den ordblinde selv!” Man skal øve for at blive dygtig til at bruge sine redskaber.  

Anna Bødstrup 8.A samt Marcus Faaborg-Boysen 7.C kom til et lærermøde, hvor de fortalte om 

deres oplevelse af at være ordblind. Det var en rigtig flot orientering, der virkelig gav stof til 

eftertanke for ansatte på skolen. Selv om vi allerede har fokus på indsatsen for ordblinde, kan vi 

bestemt blive bedre, og det vil vi blive! 

  

 

Her er de dejlige unge agenter, jeg var til kursus 

med. Jeg bad dem om at se ”seje” ud, for de er 

godt nok seje i mine øjne!  

https://ordblindementor.dk/


Elevråd 

Vi har et helt fantastisk ambitiøst elevråd. De har taget nogle store opgaver på sig i forhold til at 

arbejde med adfærd i forhold til at holde skolen og udeområderne rene. Vi begyndte 2020 med en 

”Clean Day”, hvor eleverne på mellemtrin og i udskolingen gjorde rent ”så det sprøjtede”! På 

Clean Day var der indlagt forskellige konkurrencer, som klasserne kunne dyste i. Tak til elevrådet 

for et godt arrangement og en stor indsats!       

I forlængelse af elevrådets arbejde har vi sammen udarbejdet både en ”Smileyordning” for orden i 

klasselokaler og en ”incitamentsmodel” for at passe på skolen.  

Smileyordningen fungerer på den måde, at vore serviceledere kommer på uanmeldt besøg i de 

enkelte klasser. Her bliver oprydning, dukseordning, etc. vurderet på en smileyskala. Når klassen 

opnår den 6. smiley, ”elitesmiley”, får klassen som belønning en ”fritime” i samråd med 

klasselærer samt en lille boks med noget lækkert. Efterfølgende starter man med at optjene nye 

smileyer.  

Incitamentsmodellen giver elevrådet fra henholdsvis udskoling og mellemtrin råderet over 20.000 

kr. Pengene bliver udbetalt til elevrådet ved 9. årgangs sidste skoledag, hvis der vel at mærke er 

det fulde beløb. Hensigten er, at eleverne skal være med til at passe på skolen, så der ikke går ting 

i stykker ud over almindeligt slid. Hvis der går noget i stykker, vil de 20.000 kr. blive nedskrevet ud 

fra en model, der administreres af ledelsen. Der er orienteret for både udskoling og mellemtrin, og 

det bliver spændende at følge med i, hvordan udviklingen for vedligehold og oprydning bliver. Tak 

til elevrådet for deres ihærdige arbejde. 

 

Udlevering af medicin på Karensmindeskolen 

Det er en alvorlig sag at håndtere medicin, også håndkøbsmedicin. Derfor har vi på 

Karensmindeskolen forskellige praksis på området. 

Elever med kroniske sygdomme/lidelser vil altid kunne få en personlig ordning. Hvis der er brug for 

medicinering i skoletiden ud over dét, eleven selv kan administrere, henvender man sig til 

klasselærer, der vil være med til at få etableret en måde at håndtere medicinen. Nogle gange er 

kontoret en del af løsningen, det vurderes altid konkret. 

Som udgangspunkt forventes det, at elever selv har håndkøbsmedicin med, hvis de har brug for 

det. Kontoret er dog i besiddelse af håndkøbsmedicin til hovedpine og almindelig allergi. Hvis en 

elev får et pludseligt behov for denne type medicin, kan eleven få udleveret en pille med en af 

forældrenes accept. Som udgangspunkt er en personlig sms, fra gang til gang, med tilladelse til 

udlevering en pragmatisk løsning. Kommer eleven et par gange over en kortere periode, vil 

hjemmet blive kontaktet. 

 

  



Elevernes trivselsmåling 

I perioden frem til marts skal alle klasser udfylde trivselsmålinger. Når målingen er udført, bliver 

der udarbejdet en rapport for klassens besvarelse. Det gør vi hvert år, og I vil i den forbindelse 

modtage forældreorientering fra klasselærer om målingen og det opfølgende arbejde.  

 

Udskiftning af vinduer 

Kan jeg blive ved med at skrive om håndværkere på Karensmindeskolen!?! Ja, og heldigvis for det.  

I denne omgang bliver alle de gamle vinduer og døre i indskolingen, på mellemtrinet og på 7. 

årgangs gangen udskiftet til nye og bedre isolerede.  

Det betyder, at berørte klasser skal hen i et andet lokale i halvanden dag, men det kan vi sagtens, 

for vi ved, hvad der venter. Samtidig bliver det øverste felt med plader i vinduespartiet udskiftet, 

og det gør lokalerne meget lysere og mere indbydende. Det bliver så godt!       

 

 


