Kære forældre til børn i Karlebo landsogn
Forældreforeningen Karlebo vil gerne byde
jer velkommen til Karlebo. Denne folder
fortæller lidt om det at være barn i Karlebo
landsogn, samt de tilbud og muligheder,
som ligger på og ved skolen, og som kan
være rare at vide som tilflytter eller nye
forældre i Karlebo.

Børnehave og vuggestue
Børnehuset Kastaniegården ligger bagved
skolen i Karlebo. Kastaniegården er en integreret
daginstitution med børn i alderen 6 måneder til 6 år.
Kastaniegården har plads til ca. 20 vuggestuebørn
og 20 børnehavebørn. Kastaniegården benytter sin
store have og den bagvedliggende skov og stadion
til udeaktiviteter eksempelvis cykel- og motionsdage.
Kastaniegården har også et hjørne af Udeskolens
køkkenhave, hvor der dyrkes grøntsager til brug på
maddagene. Henover året følges nogle temaer af ca.
en måneds varighed. Det kan være dyr, hvor der tages
udgangspunkt i dyrene omkring os, gamle traditioner
som påske, høstfest, krybbespil i kirken til jul og andre
traditioner, som hører sig til på landet.
De fleste børn fra Kastaniegården fortsætter på
skolen i Karlebo – og der er et tæt samarbejde mellem
Kastaniegården og skolen i forbindelse med børnenes
overgang hertil. Læs mere: www.kastaniegaarden-fk.dk

Skolen
Skolen i Karlebo er en folkeskole, der hører under
Fredensborg Skole, der udover afdelingen i Karlebo
også består af afdelinger på Benediktevej (0.-5. klasse)
og Vilhelmsro (6.-9. klasse) i Fredensborg.

Fredensborg Skole Karlebo er en lokal forankret
levende landsbyskole, som går forrest med at benytte
skolens udeareal, natur og miljø til effektiv læring, –
en magnetskole for elever og lærere med fokus på
trivsel, helhed og høj faglighed.
Fredensborg Skole Karlebo går fra 0. - 5. klasse.
Klasserne er aldersintegrerede i hhv. 0., 1. og 2.
klasse og 3., 4. og 5. klasse. Lærerne arbejder med
differentieret undervisning, så alle elevers behov
tilgodeses bedst muligt. Skolen er en traditionsrig
folkeskole og et omdrejningspunkt i lokalsamfundet
med stærk forældreopbakning.
Udover fordelene ved at være en lille og tryg skole,
er Udeskolen en væsentlig del af Fredensborg Skole
Karlebos identitet og læringsmiljø. Udeskolen er
bemandet med en fuldtids naturvejleder samt en
pædagog, og råder over flere uderum bl.a. en
bålhytte med amfiscene, stor køkkenhave, udekøkken
i børnestørrelse, bålpladser osv. Udeskolen realiserer
de nye læringsformer, som er et vigtigt element i
skolereformen. Udeskolen benyttes ikke kun af børn i
Karlebo, men også flittigt af eleverne fra Fredensborg
Skole Benediktevej, som regelmæssigt flytter under
visningslokalet fra Benediktevej ud til Udeskolen i
Karlebo.

Skole og fritid
Fredensborg Skole Vilhelmsro er en udskolings
afdeling for elever fra afdelingerne i Karlebo og på
Benediktevej efter 5. klasse. Skolebussen står for den
daglige kørsel af eleverne fra Karlebo landsogn til
og fra Vilhelmsro. Enkelte elever vælger dog private
alternativer som NGG, Per Gyrum, Marie Mørk el. lign
efter 5. klasse. Læs mere: I forbindelse med skolestart
sender skolen information til forældrene. Skolens
hjemmeside http://fredensborgskole.skoleporten.dk

flødebolleløb og champions league turnering samt
mulighed for kreative udfoldelser og god plads til
at lege. I klubben er der tilsvarende aktiviteter samt
hygge og computerspil, og derudover er der også
velbesøgte klubaftenarrangementer. Personalet i
Kaspo og Klub er også behjælpelige med at sætte
børnene på skolebussen, når de skal hjem, eller sende
dem afsted til de lokale fritidsaktiviteter, de dage, de
måtte have behov herfor. Kaspo lukker alle dage kl.
17, og Klubben lukker kl. 16:30.

Kontaktforældre
På det første forældremøde efter sommerferien
opfordrer skolen til, at der vælges 2-4 kontakt
forældre i hver klasse, som samarbejder med skolen
omkring en række opgaver. Skolen har udarbejdet en
lille folder, hvor der står mere om kontaktforældrenes
rolle.

Skolebestyrelsen
Fredensborg Skole Karlebo er med i den samlede
bestyrelse for Fredensborg Skole. Skolebestyrelsen
formulerer skolens principper og fastlægger ram
merne for ledelsen af skolen. Forældrene til skole
bestyrelsen vælges for perioder på fire år, mens
medarbejdere, elever og eksterne aktører sidder et
år ad gangen. To forældre fra Fredensborg Skole
Karlebo sidder pt. i skolebestyrelsen. Læs mere: http://
fredensborgskole.skoleporten.dk/sp/191886/school/
board

Kaspo fritidshjem og Klub
Kaspo og Klub er en del af Børnehusene Fredensborg
og holder til i Børnekulturhuset, der er nabo til skolen.
Efter skoletid hentes børnene på Fredensborg Skole
Karlebo af personalet i Kaspo (0. - 2. klasse) og Klub
(3.- 6. klasse). I Kaspo er der faste traditioner som

Mange af 6. klasses eleverne på Fredensborg
Skole Vilhelmsro, bosiddende i Karlebo landsogn,
fortsætter med at komme i Klubben efter skoletid,
også efter at de er flyttet til skolen i Fredensborg.
Læs mere: I forbindelse med skolestart sender Kaspo
en velkomstfolder til forældrene. Hjemmeside http://
www.bornehusene-fredensborg.dk/vores+huse/kaspo

Ungdomsskolen
I Børnekulturhuset arrangerer Ungdomsskolen to
gange om måneden ”Ung i Karlebo” aften, hvor
unge 13.-17. årige bosiddende i Karlebo landsogn
mødes til en fodboldkamp, fællesspisning og hygge,
og dermed holder kontakten ved lige med de
tidligere klassekammerater. Læs mere: http://www.
ungfredensborg.dk/hold

Fritidsaktiviteter
Børn i Karlebo har masser af muligheder
for en aktiv fritid. Alle børn er velkomne,
og forældrene er også altid velkomne til at
være med sammen med deres børn, eller
give en hånd med i det praktiske arbejde.

Fodbold

mødes nogle gange om måneden og tager også på
dags- og weekendture 5-6 gange om året plus
en sommerlejr. Om sommeren mødes spejderne i
skoven i Uglers Hytte i Kirkelte Hegn, om vinteren
i Børnekulturhuset ved skolen. Man kan altid
maile/ringe til spejderlederne, hvis man har nogen
spørgsmål. Læs mere: www.karlebospejderne.dk

Tennis
På Gunderødvej i gåafstand fra skolen i Karlebo
ligger den hyggelige Karlebo Tennisklub. Hver fredag
eftermiddag i maj, juni, august og september er
der tennistræning for børn. Derudover kan man
selv reservere baner, og der er turneringer hvert år.
Kontakt trænerne for at høre mere: karlebotennis@
gmail.com. Læs mere: http://www.facebook.com/
groups/karlebotennisklub
Mange drenge og piger går til fodbold i Karlebo
Idrætsforening (KIF). De fleste af fodboldbørnene går
på Fredensborg Skole Karlebo, men også børn fra
lokalområdet, som går på andre skoler, deltager.
Træningen er tilrettelagt på forskellige hold, 1-2
gange om ugen, og ligger om eftermiddagen, så
børnene selv kan gå ned på fodboldbanerne direkte
fra Kaspo/Klub. Børn fra 0. klasse og opefter kan gå
til fodbold. Nye spillere er velkomne til at træne med
et par gange, inden de beslutter sig for at melde sig
ind. Typisk starter nye spillere op i august måned,
når skolen går i gang, men man kan starte på alle
tidspunkter af året. Bare spørg de andre forældre,
hvornår der er træning, og mød op sammen med
dit barn – eller kontakt træneren, hvis du har nogen
spørgsmål. Læs mere: www.karlebo-idrætsforening.dk

Karlebo spejderne
Møllegruppen holder til i Karlebo, og der er både
mikro-, mini-, junior- og trop/klan-spejdergrene. Man
kan starte som 6-årig, dvs. fra 0. klasse. Grenene

Gymnastik
Karlebo Idrætsforening tilbyder flere forskellige
gymnastikhold, der alle foregår i skolens gymnastiksal
i Karlebo. Der er hold for små børn fra 2-års-alderen
med forældre, større børn med lyst til bevægelse
og spring samt hold for voksne. Læs mere: www.
Karlebo-idrætsforening.dk/Gymnastik

Musikundervisning
Lone Damgård, privat klaverlærer, giver klaverlektioner
af en halv times varighed på privatadressen tæt ved
Karlebo kirke. Børnene kan starte fra 6-års alderen.
Mere information på telefon 51 28 03 28.
Casper Thomsen, musiker og folkeskolelærer,
underviser i guitar på privatadressen i Avderød.
Mere information på telefon 40 78 77 74.
Fredensborg Musikskole tilbyder et stort udvalg af
musikundervisning. Undervisningen foregår på de
andre skoler i kommunen. Læs mere: http://www.
fredensborgmusikskole.dk/

Øvrige aktiviteter

Kirken
Karlebo Kirke er en aktiv del af landsbymiljøet.
Der afholdes populære børnearrangementer i
forbindelse med Halloween, Fastelavn og Sankt Hans.
Skolen holder juleafslutning i kirken, og
præstens have besøges ofte af børnehaven. Kirken
afholder også gudstjenester, konfirmation, vielser osv.
Følg med i lokalaviserne eller kirkens hjemmeside for
mere information om arrangementerne. Læs mere:
http://karlebosogn.dk/karlebo_kirke.html

Karlebo Sommerfest
Sidste eller næstsidste weekend i skolesommerferien
afholdes den traditionsrige Karlebo Sommerfest.
Karlebo Idrætsforening arrangerer festen på stadion,
og der er kræmmerboder og hoppeborg, banko og
musik, øl og hygge. Hvert år er der også masser af
aktiviteter som fodbold, motionsløb, kegleturnering,
motocross, boksekamp, danseopvisning el. lign.
Børnene elsker at løbe rundt på stadion, lege med
vennerne og prøve de mange ting. De voksne nyder
at hygge sig med de mange velkendte naboer/venner/
med-forældre. Information om tid og program kan ses
på hjemmesiden og i lokalaviserne. Læs mere: www.
karlebo-idrætsforening.dk

Kirkeltevej 113, 3450 Allerød
Tlf. 4828 0474, Bil: 2124 9504
flemminggerner@mail.tele.dk

Karlebo Kulturforsyning
Karlebo Kulturforsyning har til formål at fremme
kulturoplevelser i bred forstand til egnens børn og
unge. Det kan være børneteater, skaterarrangementer
eller andre oplevelser - de annonceres med plakater
på skolen, forældreintra, Facebook og via mails til
børnehavebørn.

Forældreforeningen Karlebo
Forældrene i Karlebo bakker stærkt op om skolen og
lokalsamfundet. De har derfor etableret en forening,
der dels arbejder for at støtte og videreudvikle skolen,
dels står for nogle festlige og kulturelle arrangementer
til glæde for børn og familier i Karlebo. Det er f.eks.
Forældreforeningen Karlebo, der hvert år står for
at afholde julefest, fastelavnsfest, kyllingefest og
sommerfest på skolen. Derudover har de, de senere
år, arrangeret en række forældrearbejdsdage for at
etablere Udeskolen. Endelig arbejdes der kontinuerligt
på at videreudvikle visionen og brandingen af skolen
i Karlebo, så den bliver ved med at være økonomisk
bæredygtig og et aktiv for lokalsamfundet, samt
det vigtige omdrejningspunkt, den i så mange år
har været i Karlebo. Alle forældre opfordres til at
melde sig ind i foreningen, enten ved at møde op
på generalforsamlingen i september, eller melde sig
hos en af de forældre, der sidder i bestyrelsen. Læs
mere på http://karlebo-lilleskole.dk/ eller https://www.
facebook.com/KarleboSkole/ og send også gerne en
besked på Facebook, hvis du har nogen spørgsmål.

Udlejning til private og erhverv
Vi henter og bringer i Nordsjælland og
Storkøbenhavn. Nem og sikker online booking.

www.sandgaarden.com

Tlf. 3696 7475
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Det er også godt at kende til nedenstående
aktører, da de ligeledes bidrager til det
gode børneliv i Karlebo.

