August 2018

Kære forældre
På mandag byder vi velkommen til skoleår 2018/2019, og det glæder vi os til! Vi
har sammen med lærere og pædagoger, service og rengøring arbejdet på højtryk
hele ugen op til start, og vi er så parate - både i Karlebo, på Benediktevej og på
Vilhelmsro. Helt præcis starter 925 elever i 0.-10. klasse på mandag, heraf en
håndfuld nye elever. Tag godt imod dem!
I Karlebo har Peter Laxdal og ihærdige elever og forældre passet og plejet vores
gode udeskole i den varme sommerferie, så den står flot, når vi i bålhytten på
mandag byder velkommen til alle vores elever. I år er et særligt år for Karlebo,
fordi vi fejrer, at vi har haft 75-års jubilæum. Forældreforeningen indbyder til
stor fest den 31. august, og nye og gamle elever og forældre er inviteret. I ugen
op til arbejder hver årgang på Karlebo med hvert sit årti, og det udstilles til
sommerfesten, hvor vi også synger sammen og tager en rejse helt tilbage til
dengang, hvor Karlebo Skole blev bygget.
På Benediktevej er alle godt i gang med at gøre klar til start. Pædagoger og
lærere har sat flag op, borde flyttes rundt, og plakater hænges op. Alle glæder
sig til at tage imod 1.-5. klasse på mandag. Som altid mødes vi i skolegården,
hvor vi byder velkommen til alle. Og måske kommer is bilen forbi? Tirsdag tager
vi imod vores nye 0. klasser. 60 nye elever, som sikkert allerede har pakket
tasken og spændt venter på deres første skoledag. 5. klasse er klar til at tage
imod i deres nye rolle som storevenner.
I skrivende stund er skolegården på Benediktevej ikke helt klar. Der lægges
dræn i vores kælder, og det betyder, at asfalten i en stor del af skolegården er
brudt op. Der arbejdes dag og nat, og vi satser stærkt på at være klar til første
skoledag. Skulle det ikke stå klart, så klarer vi det selvfølgelig alligevel.
På Vilhelmsro. Før sommerferien havde vi inviteret elever og forældre fra
Karlebo og Benediktevej, der starter i deres nye 6. klasser på mandag. De ved
derfor, hvor deres klasse er, og lærerteamet glæder sig til at tage imod dem. De
tre nye linjeklasser, 7. Science, 7. Idræt og 7. International & Medier er dannet

og alle tre klasser indleder skoleåret med en introtur, der skal skabe grobund for
de nye fællesskaber. Alle 9. klasserne indleder også skoleåret med en lejrskole,
hvilket de traditionen tro glæder sig meget til, inden de så småt begynder at
målrette arbejdet mod de forestående afsluttende eksamener.
Til alles glæde, så har vores nye bus fået en make-over i løbet af sommeren, så
den nu – ud over at tjene et meget praktisk formål - også er super flot …
Med ønsket om, at I alle kommer godt i gang!
Jens Bernhardt

Mødetidspunkt mandag d. 13. august
FSK: Mandag 8.00 – 11.00
FSB: Mandag 8.30 – 11.30 / 0. årgang først tirsdag kl. 8.30
FSV: Mandag 9.15 – 12.15

