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Hvor heldig har jeg lov at være? 

For nogle uger siden stod jeg og skulle kopiere og laminere. 

Mens jeg var i gang, flyttede jeg på en bunke, der lignede 

noget, der skulle smides ud. Mellem papirer, pap og andet 

fandt jeg denne tegning. Wow, der er så meget symbolik og 

spændende tanker på dette stykke papir. Jeg fandt 6.C og fik 

at vide, at Rasmus Winther og Lucca Døssing i et N/T forløb 

med Rasmus Skovbo har lavet denne tegning. Heldigvis fik 

jeg lov at tage et billede af tegningen og bringe den i dette 

lille brev. 

Mens jeg på lærerværelset fortalte om mit held med at 

finde denne tegning, kom 2.A’s dansklærer, Lene 

Gadegaard, med en lille model af vores solsystem! 

Solsystemet er lavet af Isabelle Mathiasen fra klassen til sit 

oplæg i klassen (Mini Professor). Her får eleverne på skift 

muligheden for at fortælle om et emne, der er spændende 

for eleven selv. Jeg måtte selvfølgelig også besøge 2.A, og 

da jeg med solsystemet i hænderne spurgte så kvalificeret 

ind til viden om planeterne, blev jeg imponeret over deres 

viden. For eksempel ved både Isabella og andre fra klassen, 

at ”planeten” Pluto ikke er en rigtig planet (den er for lille).  

Lidt senere kom der nogle elever fra 2.B ind på kontoret. Jeg blev inviteret 

til at komme ned i klassen og besøge dem. De havde en ”overraskelse”, 

som de gerne ville vise mig! Vi aftalte tidspunkt for besøget, og jeg skal 

virkelig love for, at jeg blev overrasket ved besøget. Jeg så de flotteste 

træmænd, som eleverne har savet, skåret og pudset sammen med deres 

lærer Henrik Nielsen. Eleverne var så stolte, med rette, over deres flotte 

træmænd. ”Vi kunne godt klare det”, råbte eleverne hele tiden, mens jeg 

nød udstillingen. 

Baggrunden for at eleverne sagde, ”Vi kunne godt klare det”, skal ses i 

lyset af, at jeg som tidligere sløjdlærer hørte om Henriks projekt med 

klassen. Jeg spurgte Henrik, om ikke opgaven var for svær, og at jeg ikke 

ville have givet mig i kast med at lade eleverne lave træmænd i en 2. 

klasse. Det var så dét, Henrik havde sagt til klassen, at jeg ikke troede de 

kunne. Men det kunne de godt, seje 2.A! 

Ja, hvor heldig har jeg lov at være med så mange dejlige oplevelser på få dage?       

 



Klimamål i Rebild Kommune samt i vores skolebod 

Rebild Kommune har flere kommunale målsætninger. Her under reduktion af 

forbrug af plastic og fossil energi. 

Konkret betyder det, at vi på Karensmindeskolen har truffet den beslutning, 

at salg eller udlevering af plasticservice fra skoleboden stopper. Samtidig 

køber vi heller ikke flere vandflasker i plasticflaske. Heldigvis har vi flere 

steder på skolen, hvor man kan få koldt drikkevand, og så er det rigtig godt at 

have sin egen drikkedunk med. 

Frem over kan man i boden købe certificeret træbestik for 2 kr. pr. del, hvis 

man har brug for det.  

 

Fraværsregistrering af udskolingseleverne 

Der er trådt en ny bekendtgørelse i kraft, hvor der er en ændring i registrering af udskolingens elever. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210637 

Eleverne i udskolingen registreres to gange om dagen, både ved første lektion og ved sidste lektion. Hvis 

eleverne er fraværende fra første lektion, får de som sædvanlig en hel dags fravær noteret. Hvis eleverne er 

mødt til tiden og registreret, og de så ikke registreres til sidste lektion, får de automatisk registreret en halv 

fraværsdag. 

Hvis I tager eleverne ud af skolen til ferier eller andet, der ligger i skoletiden, skal I stadig udfylde 

Blanketten: ”Meddelelse om fritagelse for undervisning ud over 3 dage”, som I finder i Aula under 

”Dokumenter”. 

 

”Tale med hinanden” i stedet for at ”tale om hinanden” 

Nogle gange bliver lærere og pædagoger gjort opmærksom på tråde på Facebook, hvor skolen eller elever 

kommenteres. Det kan give afledte konsekvenser i skole og SFO, hvis der verserer historier, der mangler 

nuancer eller i visse tilfælde god tone.  

Jeg vil til stadighed appellere til, at I forældre kontakter en medarbejder, hvis I bliver i tvivl om noget jeres 

børn fortæller, eller hvis I bliver i tvivl om ”det der sker” i skole og fritidstilbud.  

De elektroniske medier er gode til at give konkret information. Ellers vil vi opfordre til, at vi taler med 

hinanden, i stedet for om hinanden. 

 

Reklame 

Selv om jeg tidligere har skrevet, at der ikke reklameres i dette tidsskrift, bliver jeg alligevel nødt til at 

opfordre til at besøge udstillingen: ”Bevægelse” i Kedelhallen i Nordkraft fra 13.-15. marts.  

Vores elever på 7. årgang, der har valgfaget billedkunst udstiller værker sammen med andre skoler. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210637


Ny sundhedsplejerske på Karensmindeskolen 

Kære børn, forældre og medarbejdere 

Jeg tiltrådte 1 feb. 2020 i stillingen som skolesundhedsplejerske på 

Karensmindeskolen. Jeg er blevet taget rigtig godt i mod af både børn, forældre 

samt medarbejdere som jeg har mødt og jeg føler mig allerede godt tilpas på 

skolen, mange tak for det.  Jeg har arbejdet i Aalborg kommune som 

småsundhedsplejerske de sidste 4 år. Jeg har dog altid haft et stort ønske om, at 

komme til at arbejde som skolesundhedsplejerske og jeg glæder mig meget til 

at samarbejde med jer alle gennem respektfuldhed, nysgerrighed samt 

ydmyghed. I er altid meget velkomne til, at henvende jer til mig enten på mit 

kontor, pr tlf eller via Aula, intet er for stort eller for småt.  

De bedste hilsner Jette Lau 


