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Vi glæder os alle så meget til at byde alle elever inden for 

til et skoleår, hvor vi forhåbentlig kan undervise eleverne 

på skolen igennem hele skoleåret! 

 

Nye ringetider og ændring af 

Understøttende undervisning 

     Vi har ændret ringetiderne, så vore 

busbørn ikke kommer for sent om morgenen. Det betyder også nogle 

ændrede ventetider. Det kan I orientere jer om ved at åbne jeres 

børns skoleskema i Aulas kalender og sammenholde med 

busplanerne.  

Vi må konstatere, at der er forskel på busplanernes ankomstider og 

den virkelige verden, hvor busserne næsten altid er forsinkede. Det 

var rigtig ærgerligt for eleverne, der på den baggrund kom for sent. 

Det har vi forhåbentlig rådet bod på med denne ændring af 

mødetiderne. 

 

 

 

 

 

Støtte i undervisningen med to-lærer lektioner  

I dette skoleår har regeringen givet mulighed til den enkelte skole for at omlægge understøttende 

undervisning til lektioner med to lærere i stedet. Baggrunden for denne mulighed er at give de bedst mulige 

ressurcer til eleverne efter perioderne med hjemsendelse af eleverne.  

Det betyder konkret, at vores skemalagte morgenbånd samt anden understøttende undervisning er omlagt 

til lektioner med to lærere. Lærerne vil fasholde nogle morgensamlinger hen over ugen, det orienteres der 

særskilt for i de enkelte klasser.  

Alle elever vil opleve at få en lidt kortere 

skoledag, og det kan man orientere sig om 

ved se på klassens skema i Aula.  

NB specielle ringetider for indskolingen 

0., 1. og 2. årgange slutter 12.50 torsdage og fredage. 

3. årgang slutter 12.50 fredage. 



 

 

Klasser fortsætter med at bruge forskellige indgange på skolen 

Sammen med dette velkomstbrev er der en oversigt over de indgange, eleverne skal bruge på skolen. Vi 

fortsætter med at lade elever bruge indgange tæt på deres klasselokaler. Hovedindgangen bruges primært 

af personale, forældre samt eksterne samarbejdspartnere. 

Hensigten er også, at vi skal have mindre trafik i vores aula, hvor skolebiblioteket rykker delvist ud i løbet af 

dette skoleår. Jeg vil i løbet af året orientere om dette og andre ombygningsprojekter på 

Karensmindeskolen.  

 

Skoleboden forbliver lukket – men vi har alternativer 

Til gengæld fylder vi op i de to automater, hvor man kan købe forskellige 

produkter til den lille sult og tørst. Elevrådet vil blive taget med på råd, når vi 

skal udvælge produkter til vore automater. 

Skolemad og skolemælk kan bestilles via link på skolens hjemmeside. Skolens 

sekretær skriver ud til forældre, når linket er aktivt, og man igen kan bestille 

hos vores leverandør.  

Frugtordningen, der blev afskaffet med Coronaens komme, vil ikke blive 

geninført. Vi fik tidligere et tilskud til skolefrugt, men dette tilskud kan ikke 

længere søges. 

 

Mundbind til elever der har buskort 

Elever skal stadig være iført mundbind, når det går ind og ud af skolebusserne. De kan få udleveret 

mundbind på kontoret.   

 

Nye lærere og vikarer 

I dette skoleår byder vi velkommen til fire nye fastansatte lærere: Mia Bang, Helle Kjærgaard, Julia 

Blichfeldt og Finn Knak. Helle, Julia og Finn var på skolen før sommerferien, og vi er glade for at knytte dem 

tæt til os. Mia har ikke tidligere undervist på Karensmindeskolen.  

Jonathan Mouritsen og Sebastian Nielsen var vikarer før sommerferien, og de fortsætter hos os.  

 

Nye samarbejdspartnere 

Mikael Andersen er blevet ansat som dagtilbudsleder for Støvring Syd, efter Mona Christensen er gået på 

pension. Vi glæder os meget til at fortsætte det gode samarbejde mellem dagtilbud og Karensmindeskolen. 

Støvrings gymnasiums rektor, Jens Nielsen, er ligeledes gået på pension, og vi ser også frem til at fortsætte 

det gode og meget tætte samarbejde mellem Karensmindeskolen og gymnasiet under den kommende 

rektor. 


