
 

 

 

      

 

 

9. oktober 2020 

 

Kære forældre  

Så er det tid til en efterårsferie, som helt sikkert er tiltrængt. I en tid med Covid-19, 

hvor retningslinjer, hygiejne, sprit og afstand fylder meget, kan vi glæde os over en 

pause med allernærmeste familie. Vi kan også glæde os over, at vejret i dag har 

været med os, nu da alle vores elever på forskellig vis har afsluttet ugen med årets 

motionsdag. 

På Benediktevej er vi næsten i mål med vores to faglokaler, Billedkunst og Natur & 

Teknologi. Med stærke farver, ny indretning, nye møbler, en indendørs altanhave, og 

meget andet godt! Vi forventer, at eleverne skal indvie dem, inden vi går på juleferie. 

Uge-Nyt bragte i sensommeren et skønt billede af et par af vores piger i 3B - i 

forbindelse med en artikel om vores dannelsesprojekt, som vi er kommet godt i gang 

med på alle årgange.  

I Karlebo har eleverne med dagens motionsløb afsluttet en god og lærerig uge med 

klima, insekt-bo, miljøbevidsthed og 17 verdensmål som omdrejningspunkt. Både inde 

og ude har alle været i fuldt sving, og begejstrede elever er klar til en god ferie. 

På Vilhelmsro har vi denne uge afsluttet to ugers projektarbejde, fremlæggelser og et 

par fagdage for 7.-9. klasserne. Eleverne har knoklet og er nået i mål. Det er godt for 

de fleste, at skemaet bliver brudt op, og der trænes på selvstændighed, 

problemløsning og samarbejde. Vi har fået godt gang i cafe Vilhelm igen, og de fra 6.-

9. klasse, som vælger at købe mad bestiller fra dag til dag, så vi har så godt som 

ingen madspild. I denne uge op til ferien har vores køkkenleder Rikke eksperimenteret 

med også at lave varm mad et par gange – og særligt suppen vakte stor begejstring.  

10. klasse-eleverne er på skift og som noget helt nyt siden sommerferien med til at 

forberede og tilberede deres egen frokost, hver dag! Både Rikke og eleverne er glade 

for det. Det er et kærkomment afbræk, praktisk og meget hands-on, og 

succesoplevelsen for eleverne er stor. 10. klasse er også, som del af et personligt 

udviklingsprogram, i gang med et forløb, vi kalder Super-Træning. Det er bare på med 

boksehandsken og af med hæmningerne.  



Vi synes, at det lykkes at gennemføre næsten almindelig undervisning trods Covid-19. 

Vi passer på jeres børn, så godt vi kan, og vi siger jer tak for, at I forstår, at vi også 

skal passe på vores lærere og pædagoger. Det gør I, når I løbende snakker med jeres 

børn om vigtigheden af, at vi alle skal overholde de retningslinjer, som vi løbende 

melder ud. Tak for det. Endelig er der kun at sige rigtig god ferie til vi ses igen 

mandag den 19. oktober.  

På skolens Facebook side ligger flere billeder af dagens aktiviteter - de er til jer … 

 

Venlig hilsen 

Susanne Bremer 

Skoleleder  


