
Nyt fra skolelederen september 2020  

 

Nu har eleverne boltret sig på skolen i 3½ uge, og sommerferien virker uendelig langt 

væk i bevidstheden. At vi så begyndte dette skoleår med helt fantastisk sommervejr, 

kan vi kun være glade for.  

Da 0. og 1. årgang havde første skoledag og mødte frem med forældre, havde vi 

fornøjelsen af at samles på pladsen foran skolens hovedindgang. Som beskrevet i 

”Velkomstbrevet” bedes forældre om at blive ude, når de kommer til skolen med 

deres børn.  

Det blev en rigtig hyggelig dag, hvor børnene kom ind i klasserne sammen med deres lærere og forældrene 

blev inviterede til at drikke kaffe og nyde et par minutter i hinandens fællesskab. Heldigvis havde vi godt 

vejr, og kunne defor stå sammen i længere tid.  

 

Traditioner på skolen 

I dag, skulle vi have afviklet vores ”venskabsdag”, hvor ældre og yngre elever normalt er sammen på tværs 

af skolen. Det har hidtil været rigtig dejlige dage, men i år har vi aflyst venskabsdagen i vores indsats for at 

undgå smittespredning. I stedet afholder vi ”anderledes dag”, hvor der er helt andre aktiviteter, end der 

normalt er i skemaet. Tal meget gerne med jeres børn om de oplevelser, børnene har fået efter sådan en 

dag. 

Når jeg ser frem i kalenderen, kan jeg være usikker på, hvordan vi får fastholdt de vigtige traditioner, vi har 

på Karensmindeskolen. Der er rigtig mange traditioner, der både involverer jer forældre og som blander 

eleverne på tværs af skolen. Lærerne og pædagogerne er heldigvis kreative, og de får nok erstattet det 

kendte med andre gode oplevelser.  

Næste store tradition er vores Trimdag. Normalt afvikles den sammen med Bavnebakkeskolen, men i år har 

vi valgt at afvikle Trimdagen alene for begge skoler. Lærerne og pædagogerne finder muligheder, så vi kan 

fastholde de kendte aktiviteter, og måske kommer der nyt og andet med for nogle elever, hvem ved!?!  

For mig personligt er fraværet af vores morgensamlinger/sang en stor mangel. Det er en af de traditioner, 

der er udfordret af Covid-19 restriktioner. Mange klasser laver deres egen ”morgensamling” med sang og 

introduktion til dagen, men den fælles oplevelse og lyden af hundrede syngende børnestemmer, det savner 

jeg godt nok. Så er det godt, at vi har nogle vakse lærere og pædagoger i indskolingen, der en morgen tog 

instrumenter og sangstemmer med ud       Tak for den dejlige start på almindelig morgen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverne sørger så fint for at der er den 

behørige afstand mellem dem. De er så 

dygtige til at gøre det af sig selv. 

 

 

Jeg må indrømme, at jeg manglede at se 

teksten, men så sang jeg bare ”højt”       



Vi er stadig ude – så meget det kan lade sig gøre 

Og det er slet ikke så tosset at bruge hele kroppen, når man skal lære at skrive tallene. De kan nemlig godt 

drille lidt, de der tal. 

   

 

Og ”ude” kan også være væk fra skolen 

Det er ikke lokale ”tyveknægte” som vi har oplevet for nylig, men elever fra 8.B der iført korrekt ”Covid-19 

udstyr” der er til skills på SOSU Nord. Det er meget vigtigt, at vi holder fast i at give vore elever mulighed for 

at besøge andre uddannelsesinstitutioner for at få viden om fremtidens uddannelsesmuligheder. 

  

  



El-løbehjul og el-skateboards  

De to transportmidler er et hit for mange. Sjovt og imponerende ser det også ud 

i trafikken. Der er en del af skolens elever, der har enten el-løbehjul eller el-

skateboard. Man vil gerne passe på sin investering, og nogle tager dem derfor 

med ind i klasserne. Jeg henstiller til, at man tager lås med i skole, så løbehjul og 

skateboards kan låses fast uden for.  

El-løbehjul og el-skateboards må man anvende alene på offentlig vej, når man er 

fyldt 15 år. Hvis elever under 15 år kommer i skole på et af disse transportmidler, vil klasselærer kontakte 

hjemmet.  

 

Cykler – at komme til skole og parkere ved skolen 

Det er et emne, jeg nok kommer til at skrive om med jævne mellemrum. Det er så dejligt og opløftende, at 

mange af skolens elever er selvstændige og kan cykle til skole, når der er trafiksikker vej. Desværre opstår 

der farlige situationer, når elever kører den forkerte vej i rundkørslerne og ældre elever cykler på fortove.  

Vi nærmer os lygtetændingstiden, når eleverne skal i skole. De fleste sørger for at have lys på cyklerne, når 

det glemmes giver det farlige situationer på vej til skole og på stierne omkring skolen. 

De mange cykler fylder, og vi må finde en bedre parkeringsløsning, når vi snart skal til at udbygge 

Karensmindeskolen i forbindelse med kapacitetsudfordringen. Vi har i den næste tid fokus på, at eleverne 

parkerer i de områder, der er forbeholdt cykler. Lige nu parkeres cyker rundt omkring, også op af vinduer 

på skolen, og det skal vi have ændret.  

Samtidig kan jeg se, at rigtig mange cykler ikke er låst, når de er parkeret ved skolen. Langt de fleste cykler 

har en lås enten fasmonteret eller wirelås, så er det da en skam hvis ikke de bliver brugt.  

 

Barselsvikariat 

Vi har lige nu opslået et barselsvikariat primært i fagene matematik, tysk, historie og lidt idræt. Se mere på 

skolens hjemmeside og vores Facebookside. Del meget gerne.  

 

 

Høj faglighed og bevægelse i undervisningen 

Ved at følge linket, kan I se en artikel i lærernes fagblad, 

hvor Yasmin Hamad, ansat på Karensmindeskolen i dette 

skoleår. Artiklen tager udgangspunkt i Yasmins 

bachelorprojekt, hvor Yasmin arbejder med at inddrage 

bevægelse i kristendomskundskab. Spændende og 

relevant læsning.  

https://www.folkeskolen.dk/1852646/bachelorer-

hvordan-faar-vi-bevaegelse-ind-i-kristendomskundskab 
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