
Så går slutspurten ind før ferien!  
 

Maj er gået, de skriftlige afgangseksamener er afsluttet og 
foran os ligger en skøn måned med aktiviteter – og fest!  
 
Lørdag den 13. skal vi alle til SOMMERFEST.  
 
Støtteforeningen er i fuld gang med alle forberedelserne – 
sørg for at være der! Man ved aldrig, hvad der kan 
anskaffes på loppemarkedet, og eleverne elsker at lege i 
den kæmpe hoppepude.  
 
Når afgangseleverne har afsluttet de mundtlige eksamener, 
er der fest onsdag den 24.: Traditionen tro bliver lærerne 
udfordret (til rundbold?) og der skal sikkert kastes med 
karameller.  
 
Om aftenen den 24. er der atter fest: Afgangseleverne 
inviteres til skolen med deres forældre, hvor der er middag 
i flot tøj og uddeling af afgangsbeviser.  Alle skal 
fotograferes! 
     
Og så, endelig, er der årets sidste skoledag fredag den 26. 
Klasserne mødes til morgenmad og ”farvel” før 
sommerferien.  
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Skolekalender  
Juni                                                                               
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Mandag 1. Pinseferiedag – hele skolen er lukket 
Tirsdag 2. Mundtlig eksamen - fysik 
Onsdag 3. Mundtlig eksamen - fysik 
Torsdag 4. Forældremøde 5. klasse 
Fredag 5.  Grundlovsdag – hele skolen er lukket 
  
Mandag 8.  
Tirsdag 9.    
Onsdag 10.   

Torsdag 11. Mundtlig eksamen – engelsk 
Fredag 12. Mundtlig eksamen – engelsk  
Lørdag 13. SOMMERFEST 
  
Mandag 15.  
Tirsdag  16. Mundtlig eksamen – dansk  
Onsdag 17.  Mundtlig eksamen – dansk          Forældrekonsultation 7. klasse 
Torsdag 18. Forældremøde 2. klasse 
Fredag 19.    
  
Mandag 22.   
Tirsdag 23.  
Onsdag 24. Afgangselevernes sidste skoledag 11:00 

Fest i kælderetagen for afgangselever 18:00 
Torsdag 25.  
Fredag 26. SIDSTE SKOLEDAG! 
  
Mandag 29. SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 
Tirsdag 30.  SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 
  
 

Bemærk at sommerskole først starter kl. 10:00 – i papirudgaven står der 9:00, 
hvilket er en fejl!   

 
Husk at der er kaffe i SFO’en den sidst fredag i måneden  
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Skolekalender  
Juli                                                                               
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag den 10/8 til fredag Den 14/8 er SFO og Klub på koloni – tilmelding senest 19/6   
 
I august er skole, SFO og Klub lukket til og med 16/8.  
                                                        

 
Mandag den 17/8 kl. 9:00 starter skoleåret 09-10 

  
Onsdag 1. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 
Torsdag 2. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 
Fredag 3.  SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 
  
Mandag 6. SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 
Tirsdag 7.   SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 
Onsdag 8.  SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 
Torsdag 9. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 
Fredag 10. SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 
  
Mandag 13. SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 
Tirsdag  14. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 
Onsdag 15.  SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 
Torsdag 16. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 
Fredag 17.   SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 
  
Mandag 20.  SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 
Tirsdag 21. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 
Onsdag 22. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 
Torsdag 23. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 
Fredag 24. SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 
  
Mandag 27. Skole, SFO og Klub er lukket 
Tirsdag 28.  Skole, SFO og Klub er lukket 
Onsdag 29. Skole, SFO og Klub er lukket 
Torsdag 30. Skole, SFO og Klub er lukket 
Fredag 31. Skole, SFO og Klub er lukket 
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Hej igen ☺ 
 
Som i ved, afholdt vi vits-konkurrence i sidste nummer. 
 
Vinderne af konkurrencen blev: 
 

1. Sand fra SFO’en 
 

2.  Hanny fra 4 klasse 
 
Sand og Hanny var de eneste som havde deltaget. 
 
Her kommer vinder-vitsen:  
 
En dag kom høvdingens søn ind til sin far og spurgte: Far, hvorfor hedder vi, som vi gør? 
 
Faren: Den dag jeg blev født var der et stort tordenvejr. Derfor hedder jeg Store Torden.  
 
Sønnen: Okay, men hvad betyder mit navn så? 
 
Faren: Det var nok spørgsmål for i dag, gå nu bare udenfor og leg Lille Hul I Gummi. 
 
 
Og nu til vitserne ☺ 
 
Hvorfor tager tosserne altid en stige med ind i supermarkederne? Fordi priserne er så 
høje! 
 
Hvad er ligheden mellem en elefant og en loppe? 
De kan begge trække vejret. 
 
Og det var så det for denne gang – God sommerferie! 
 

Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!    



 
 

5 

Sproghjørnet – Vores ordforråd 
Af Elisabeth Højlund 

 

 
Hver eneste dag ryger der tonsvis af indtryk ind og ud af vores system. 
Vi omgås mange forskellige mennesker. Vi indgår i deres forestillinger 
ifølge deres baggrund og historie, og de indgår i vores forestillinger 
ifølge vores baggrund og historie. 
 
En dansk forfatter, Thomas Winding, har sagt, at det sværeste i livet er, 
at vi er bundet af vores subjektive bevidsthed. D.v.s. at netop den måde 
jeg har lært livet at kende på, farver min forståelse af verden. 

 
Så vi ved aldrig, om vi bliver forstået og opfattet, som vi selv synes, vi er, eller om vi 
udlægges på en helt anden måde i andres opfattelse. 
 
Hvad kan man gøre for at blive forstået? Jeg vil sige, at man kan prøve på at opbygge et stort 
ordforråd. 
 
Et ordforråd skal, i bogstaveligste forstand, forstås som et forrådskammer, hvor hylderne er 
fyldt op med forskellige slags ord, som man kan hente frem, lige når man har brug for dem. 
 
Jeg var en stor læsehest i min barndom og ungdom. Og noget af det bedste, jeg vidste, var, at 
finde nye ord og formuleringer, som hjalp mig med at sætte mere præcise ord på mine egne 
oplevelser. Det er befriende at møde formuleringer, som forløser en oplevelse, så man 
tænker: ”Ja, det var netop sådan, det var!” 
 
Når man hele tiden lægger ord ind på hylderne i ordforrådet, er chancerne for at kunne give 
udtryk for, den man er, langt større. 
 
Så min opfordring til alle jer, her på tærsklen til sommerferien, er, at jeg håber, I vil bruge tid 
på at læse en masse og lukke ørerne op. Der kunne jo flyve nogle nye og gode ord forbi jer, 
som ville være gode at have i ordforrådet. Jo mere nuanceret og præcist I kan udtrykke jer, jo 
lettere bliver det for andre at forstå jer. Det vil gøre jer stærke, at I kan sætte ord på, hvem I 
er og hvad I oplever. 
 
Rigtig god sommerferie!  - Og go’ læselyst! 
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Til RoboCup på Experimentarium 
Af Heidi Brandt, Natur/Teknik lærer 
 

Eksperimentariet afholdt Robot Festival med DM i kørsel med robotter. 
4. klassen var på besøg om fredagen og 6. klasse om mandagen.  
 
Vi bookede tid til at programmerer LEGO mindstorm robotter og 
forsøgte at få dem til at kører på en forudbestemt bane. Vi blev delt op i 
hold af 3. Først blev vi introduceret til måden man programmerer 
robotterne på, og bagefter skulle vi selv programmere dem til at køre 
rundt på en bane og trille bolde og følge linjer. Der blev arbejdet intenst, 
og vi lærte en masse undervejs. 

 
Bagefter var det muligt at gå rundt og se resten af udstillingen. 

 
6. klasse fik også mulighed for at programmerer DTUs 
egne robotter. De er større end LEGOs robotter og 
håndbyggede af jern og computerdele. Vi lærte det 
programmeringssprog man bruger til at styre dem med, 
og skulle så få dem til at køre rundt på en bane. Det var 
rigtig lærerigt, og de elever der forsøgte sig med det, 
blev helt opslugt og blev rigtig gode til at styre 
robotterne.  
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Kildeskolens ordinære generalforsamling 29/4 
 
 
Ad 1 Valg af dirigent 
 Solveig Andersen blev valgt 
 
Ad 2 Valg af referent 
 Lisbeth Laursen blev valgt 
 
Ad 3 Forkvindens beretning (er vedlagt)  

Opsummeret behandlede beretningen: 
Elevtallet, Undervisningsministeriets afsluttede tilsyn, Støtteforeningens tiltag, 
økonomi,  ansættelse af fleksjobbere, renovationsweekender, hjemmesiden og noget af 
det, bestyrelsen vil arbejde på i 2009. 

 
Ad 4    Det reviderede regnskab forelægges til orientering 
          Indtægter  11.097090 
  (hvilket er en stigning på 1.3 mio) 
 Undervisningsomkostninger 8.028.090 
 Ejendomsomkostninger 1.262.096  
 Administrationsomkostninger 867.475 
 Omkostninger i alt ved drift  10.157.661 
 Resultat før finansielle poster  939.429 
 Renteindtægter  2.275 
 Renteudgifter 618.730 
 Årets resultat 322.974 
 
Ad 5 Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 Solveig Andersen Genvalgt for 2 år 
 Lisbeth Laursen     Genvalgt for 2 år 
 Suppleant Pernille Jensen – genvalgt for 1 år 
 Suppleant  Malene Flüggering – valgt for 1 år 
 Suppleant  Kristian Aagaard – valgt for 1 år 
 
Ad 6 Indkomne forslag 
 Der var ikke indkommet nogle forslag 
 
Ad 7 Resultatet af bestyrelsens spørgeskema 
 Se forkvindens beretning  
 
Lisbeth Laursen, bestyrelsesmedlem og referent 
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Forkvindens beretning for året 2008-2009 
 

 
Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 12 børn til at starte i 
børnehaveklassen efter sommerferien. Igen i år vil der være en 9/10. 
klasse. 16 elever fra de nuværende 9. og 9/10. klasser vil gerne fortsætte, 
og der er indskrevet 4 nye elever til 9/10. klasse til næste år. Det ser ud til 
at elevtallet stiger.  
 
Planen er, at elevtallet forøges i 0. til 4. klasse, samtidig med at man 
beholder det eksisterende elevtal i de højere klasser. 
 

Der er kommet 3 nyansættelser på skolen, som er fleksjobbere. Staten har pålagt alle private 
skoler en stribe sociale klausuler – vi tager selvfølgelig vores del af ansvaret! 
 
Undervisningsministeriets målrettede tilsyn med hensyn til specialundervisning, 
tosprogsundervisning og matematik er afsluttet, og ministeriet har erklæret, at man er fuldt 
ud tilfreds med skolens undervisning. Lærerne har arbejdet intensivt med Fællesmål I, og 
deres undervisningsplaner ligger på hjemmesiden. De fortsætter nu med Fællesmål II, som 
aktiveres inden starten af skoleåret 09-10. De reviderede undervisningsplaner lægges på 
hjemmesiden, så snart det faglige arbejde er afsluttet.   
 
Økonomien. 
Regnskabet, som vil blive gennemgået efterfølgende, ser pænt ud.  
 
Da grundlaget for at drive en skole og de lovmæssige krav til f.eks. lærerlønninger, pensioner 
m.m. ændrer sig, vil bestyrelsen i 2009 se på budget og regnskab i forhold til elevbetaling. 
 
Skolen har en fantastisk støtteforening, som har formået at skaffe ca. 250.000 kr. til skolen 
via legater. Størstedelen af disse var øremærket til indkøb af den nye dejlige legeplads.  
 
I løbet af året har skolen afholdt to renoveringsweekender med stor succes. Det gode tiltag, 
som bidrager til at holde vores skole i pæn stand, vil fortsætte. 
 
Endelig skal nævnes, at vi har fået en rigtig god hjemmeside. 
 
 
Resultat fra Bestyrelsens spørgeskema 
 

1. Frokostordning 
Der var ikke tilslutning til at der blev arrangeret frokostordning på skolen. Der var 
stort flertal for, at man selv skulle sørge for frokost. 
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2. Åbningstider 
Der var flertal for at skolen fortsat åbner kl. 09.00.  
 

3. Priser for lejrskoler 
Prislejet skal ligge på 500-1000 kr. 
 

4. Morgenmadsordning 
Flertallet ville aldrig benytte sig at et sådant tilbud – og selv om man lagde ”ja, hver 
dag” og ”ja, nogen gange” sammen, var der stadig ikke flertal. 
 

5. Forlade skolen? 
    Må eleverne forlade skolen for at købe mad, ryge el. spise slik i skoletiden? 
    Flertallet sagde, at barnet gerne måtte forlade skolen i følgeskab med en lærer i løbet af       
    skoledagen. 
 
6. Renoveringsweekend 

60% ønsker, at det skal være frivilligt, om man skal betale til materialer, når man ikke 
deltager.   
 

7. Ønsker til bestyrelsen 
     Er der noget du ønsker, at bestyrelsen skal arbejde med i 2009? 
     Flertallet sagde nej, men der kom nogle rigtig gode forslag, som bestyrelsen vil      
     arbejde videre med – blandt andet forskønnelse af vores skole. 
 

Resultat af undersøgelsen: 
Der var indgået svar fra 58% af elevernes forældre. Bestyrelsen konkluderer ud fra dette, at 
der ikke er behov for ændringer af den nuværende situation, og at forældrene generelt er 
tilfredse. 
 
Tak til bestyrelsesmedlemmerne og alle jer som deltog i årets renoveringsweekender eller 
bakkede op om skolen mange aktiviteter.  
 
Tak til Støtteforeningen.   
 
 
På bestyrelsens vegne –   
 
Maria Wojtaszewski. 
Forkvinde 
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TANDPLEJEVAGTORDNING FOR BØRN OG UNGE MED 
BOPÆL I KØBENHAVNS KOMMUNE. 
 

Børne- og Ungdomstandplejen har som sædvanligt vagtordning i sommerferien 2009: 
 
Adresse:         Tandklinikken Brønshøjvej 17,                    
Telefon:          3530 2160 
Åbningstid:    Mandag – fredag kl. 8.00 – 14.00 
 
Klinikken er åben for tidsbestilling i ovennævnte tidsrum i tilfælde af behov for akut 
tandbehandling, i perioden 01.07.2009 til 07.08.2009 (begge dage inkl.) 
 
Ved tandpine eller tandskader uden for åbningstiderne henvises til: 
Privatpraktiserende tandlæge eller 
Tandlægevagten Oslo Plads 14, 2100 København Ø.  tlf. 35 38 02 51 eller 
Skadestuerne på Amager, Bispebjerg, Frederiksberg og Hvidovre Hospitaler. 
 
God ferie ! 
 
Børne- og Ungdomstandplejen 
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Affald lønner sig! 
Af Maria Märcher – Natur/teknik lærer for 3. klasse 

 
I natur/teknik undervisningen i 3. klasse startede vi for nylig på emnet 
”forurening”. 
 
Vi diskuterede hvilke ting man kunne gøre, for at formindske 
forureningen af omgivelserne - og det mundede ud i et spørgsmål om, 
hvad vi kunne bidrage med lige nu og her!  
Én af eleverne foreslog at vi kunne gå ud og samle skrald i nærområdet, 
hvilket resten af klassen var helt med på!  

 
Så vi vandrede af sted, ned af Høffdingsvej, med skraldesække i hånden og øjnene rettet 
søgende mod jorden. Der gik ikke længe førend vi havde fyldt næsten en hel sort sæk op med 
alverdens mærkelige ting, der var blevet smidt på gaden.  
 
Cigaretskodder var den helt store 
synder. Dem fik vi samlet rigtig 
mange af. Ungerne var meget ivrige, 
og havde det utvivlsomt sjovt med at 
lege skraldemænd og hjælpe miljøet.  
Da vi på et tidspunkt havde travlt 
med at samle skrald foran en 
boligblok, var der pludselig en mand 
som kiggede nysgerrigt ud af et 
vindue, og spurgte os hvad vi lavede. 
Vi fortalte ham om vores ’samle 
skrald projekt’. Han smilede og 
spurgte os hvor mange vi var, og da 
han havde fået af vide at vi var 15 
personer, bad han os komme ind i 
gården.  
 
Dernæst kom han gående ud af opgangen med en kasse sodavand, som han rakte hen til os, 
mens han sagde: ” På vegne af Københavns Brandvæsen, vil jeg gerne sige tak fordi I 
hjælper os med at rydde op!”. Han syntes det var et utrolig godt initiativ, som han gerne ville 
belønne os for. Ungerne blev ellevilde, og vi takkede ham mange gange, hvorefter vi 
fortsatte vores affalds-indsamling resten af vejen tilbage til skolen. 
 
Da vi havde fået smidt skraldet i containeren, hvor det hører hjemme, blev der delt kolde 
sodavand ud til en flok glade og stolte elever, som helt bestemt har lært at affald rent faktisk 
lønner sig!  
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Afgangseksamen 

 
19 elever fra 9. og 9/10. klasse er i gang 
med deres afsluttende eksamener.  
 
Den skriftlige del er overstået – i år 
skulle de op i dansk retskrivning og 
læsning, skriftlig fremstilling, 
matematik, engelsk og biologi. 
 
Nu modtager de den sidste 
eksamensforberedende undervisning før 
de mundtlige eksamener, som afvikles i 
løbet af juni måned. Vi bruger jo ikke 
læseferie på Kildeskolen!  
 
De mundtlige eksamener omhandler 
fysik, engelsk og dansk.     
 
Når sidste eksamen er overstået skal der 
være ”sidste skoledag” med fest og 
ballade – gad vide hvad de finder på i år? 
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Fremgang i IT lokalet – en ”situationsrapport” 

 

15-klubben 
Så var der atter besøg i 15-klubben. 3 
elever havde klaret den bedrift at 
gennemføre 15 eksamener på 1 uge. 
 
GODT GÅET –  eller LØBET!  
 
 
 
 

 
 

Først blev der planlagt og tegnet. Så kom 
snedkeren og byggede nye vægge og 
flyttede en dør.  
 
Så gik vi i gang med at spartle og sætte 
væv op og alle vægge, træværk og karme 
blev malet.  
 
Nu har snedkeren været på besøg igen – 
denne gang har han bygget borde til de 10 
skærmterminalpladser.  
 
Næste trin er at installere kabelkasser og 
trække kabler til den store guldmedalje. 
Vi taler om rigtig mange ledninger!  
 
Derefter gælder det om at få 10 
computere til at arbejde sammen med 
printer, internet og projektor. Nåh ja – der 
er også lige nogle hylder der skal 
installeres og en projektor der skal 
hænges op i loftet sammen med en 
skærm. Det går skam fremad!  
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Reno-weekenden 

 
 
 

Spule vægge 
Rense toiletrum 
Vaske vægge 
på trapper og 
opgange.  
Fjerne ribbe 
Male 
legeredskaber 
Rydde op i 
krattet 
Nye blomster- 
krukker 
Afvaskning af 
døre 
Male toiletter ... 
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… Feje gård 
Male gaskasse 
Fjerne ukrudt 
Købe nye 
blomster 
Male SFO’ens 
boldbane 
Ordne 
brombærhegn 
Spule træværk 
Fylde huller ud 
og meget, 
meget mere! 
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En KÆMPE TAK til alle forældre, elever og lærere som deltog i maj måneds 
renoweekend! 
 
Vi nåede det, vi havde planlagt – og havde heldigvis også tid til en glimrende frokost, 
nogle kaffepauser og hjemmebagt kage.  
 
Stemningen var god og vejret var med os – skal love for, at vi fik udrettet noget!   
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Invitation til Kildeskolens sommerfest 
 

Lørdag den 13. juni 
 

afholder vi årets Sommerfest. 
 
Arrangementet byder i år på:  
 
• Barbecue – vi griller burgere i gården 
• Hoppeborg – vi gentager sidste års succes 
• Kæmpe loppemarked 
• 0. til 5. klasses fantastisk optræden 
• Leg, snak, hygge og gode venner  

 
Dørene til sommerfesten åbnes kl. 13:00 

 
Dørene til loppemarkedet åbnes allerede kl. 7:00 

 
Vi glæder os til at ser jer og hele jeres familie til 

denne hyggelige begivenhed! 
 
Med venlig hilsen 
 
Kildeskolens Støtteforening    
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Sommer-koloni 2009.                                                     
 
Så skal vi snart have tilmeldinger til den dejlige sommerkoloni på Feriegården 
(ved Sejrø-bugten) som afholdes mandag 10. august til fredag d. 14. august. 
 
Alle interesserede børn kan være med – også dem som starter efter 
sommerferien.  
 
Prisen (alt inkluderet) er 600 kr. for SFO/Klub børn og 750 kr. for andre.  
 
Vær hurtig med tilmelding – der er et begrænset antal pladser.  
 
Tilmeldingen er bindende. 
 
Som tidligere år er vi 4 lærere, som tager afsted. Derudover har vi nogle 
”puttepiger”- og drenge med. De sørger for sjove lege, konkurrencer og 
selvfølgelig godnathistorier.   
 
Mange sommer-hilsner fra 
Helle + resten af holdet.  
 
Klip------------------------------------------------------------------------------------- 
                       
                         AFLEVERES SENEST FREDAG D. 19. JUNI 
 
Tilmelding til sommerkoloni 2009. 
 
Barnets fulde navn: _________________________________________ 
Klasse:________ 
Forældres underskrift: _______________________________________ 
 


