
Eksamenstid – og meget andet 
 
De skriftlige eksamener er afsluttede, og de mundtlige er 

netop begyndt i slutningen af maj. De 27 eksamenselever 

har travlt med forberedelserne i historie, dansk, engelsk og 

samfundsfag. Når det hele er afsluttet den 21/6, skal der 

festes: Den 22. kaster de med karameller, lærerne 

udfordres (rundbold?) og om aftenen spenderer vi en god 

middag på dem og deres forældre. 10 års skolegang skal 

afsluttes med manér.  

 

Ellers bød maj på Sommerfest, Lego Mindstorm, Zoo-

besøg, Verden I Skole, eksperimenter i Tivoli, hyggedag 

for 0., renoweekend, fotografering, pædagogisk weekend, 

skemaforberedelser, 15-klub, teater om 

menneskerettigheder og lejrskole. Jo, ferien er skam ikke 

begyndt endnu. Læs om det her i Kildeskolenyt!  
 

Husk at melde jeres børn til Klub og SFO i sommerferien. 

Det samme gælder SFO-kolonien – sidste dato for 

tilmeldinger står i kalenderen.  

 

Og så er der selvfølgelig sommerskolen, hvor eleverne kan 

indhente det forsømte eller fordybe sig i studier efter eget 

valg.   

 

I løbet af sommerferien har vi håndværkere til at arbejde 

med bygningen – der skal isoleres, og alle vinduer skal 

skiftes ud. Det bliver noget af et projekt.  
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Skolekalender  

Juni                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Onsdag 1.  

Torsdag 2. Kr. Himmelfartsferie – skole, SFO og Klub er lukket 

Fredag 3. Kr. Himmelfartsferie – skole, SFO og Klub er lukket 

  

Mandag 6.   

Tirsdag 7. Mundtlig eksamen samfundsfag 9a  

Onsdag 8.  Lejrskole 2. klasse 

Torsdag 9. Mundtlig eksamen historie 9b  

Fredag 10.  Seneste dato for tilmelding til  

SFO og Klub i sommerferien 

 

 

  

Mandag 13. Pinseferie – skole, SFO og Klub er lukket 

Tirsdag 14. Mundtlig eksamen engelsk 9a 

Onsdag 15. Mundtlig eksamen engelsk 9b+10. 

Torsdag 16.  

Fredag 17. Seneste dato for tilmelding til Sommer-koloni 

  

Mandag 20. Mundtlig eksamen dansk 9a 

Tirsdag 21. Mundtlig eksamen dansk 9b+10 

Forældremøde 4. klasse 

Onsdag 22. Sidste skoledag for afgangselever 

Arrangement for afgangselever og forældre i kantinen 19:00 

Torsdag 23.   

Fredag 24. Sidste skoledag, hygge om morgenen – SFO og Klub er åbne 

  

Mandag 27. SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 

Tirsdag 28. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 

Onsdag 29. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 

Torsdag 30. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 
 

          

 

Husk kaffen i SFO’en fredag den 17/5  

mellem 14:00 og 16:00!  
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Skolekalender  

Juli                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag 1. SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 

  

Mandag 4. SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 

Tirsdag 5. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 

Onsdag 6. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 

Torsdag 7. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 

Fredag 8.  SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 

  

Mandag 11. SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 

Tirsdag 12. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 

Onsdag 13. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 

Torsdag 14. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 

Fredag 15. SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 

  

Mandag 18. SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 

Tirsdag 19. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 

Onsdag 20. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 

Torsdag 21.  SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 

Fredag 22. SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 

  

Mandag 25. Skole, SFO og Klub er lukket 

Tirsdag 26. Skole, SFO og Klub er lukket 

Onsdag 27. Skole, SFO og Klub er lukket 

Torsdag 28. Skole, SFO og Klub er lukket 

Fredag 29. Skole, SFO og Klub er lukket 
 

          
Mandag den 8/8 til fredag den 12/8 er SFO og Klub på koloni   

 

I august er skole, SFO og Klub lukket til og med 14/8.  
                                                        

 

Mandag den 15/8 kl. 9:00 starter skoleåret 2011-2012 
På gensyn! 
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Jeg har væddet 1.000 kroner med Peter om, at jeg kan klare mig 

uden mad i 14 dage og uden søvn i 14 nætter.  

- Hvordan vil du klare det?  

- Jeg spiser da bare om natten og sover om dagen! 
 

Læreren til lille Per: Hvor mange 

bogstaver er der i alfabetet?  

Lille Per: 9  

Læreren: Nej, lille Per, du ved godt, at der 

er 28!  

Lille Per: Nej, der er 9! A-l-f-a-b-e-t-e-t.  
 

Læreren spørger eleverne:  

"Hvem kan vise hvor Amerika ligger?"  

Gitte rakte fingeren op.  

"Ja, Gitte - vil du pege på kortet?"  

"Flot, Gitte," sagde læreren.  

"Hvem kan sige mig, hvem der fandt Amerika?"  

Hans rakte hånden op, blev valgt og svarede: "Gitte!" 

Ordbogen siger: 

AAAAV!  Det første ord, et barn med 

ældre søskende siger. 
 

Bonbon har lavet en ny slags slik, der hedder Drenge Hjerner. Men Bonbon stopper nu salget, da de har fået 

mange klager over, at poserne var tomme... 
 

 

                                      

 

 

 

Med Barbara og Sascha 
 

KONKURRENCE – Der er noget galt. Hvad hører sammen med hvad? 
 

         A                       B                           C                          D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         1                        2                            3                          4 
 

Læg dine svar i vores bakke på lærerværelset - God sommerferie. 
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Lego Mindstorm 
 

 

I 5. klasse arbejder eleverne med Lego 

Mindstorm. Der er indkøbt 3 robotter på 

skolen, som eleverne deles om.  

 

Efter at have gennemgået de muligheder 

der var for at dele klassen og arbejde i hold, 

blev eleverne enige om, at de hellere vil 

arbejde i store hold og hjælpes ad, frem for 

at nogle skulle vente.  

 

Det var en god løsning, og robotterne blev hurtigt bygget. Derefter skulle der programmeres 

– men det tager tid, så er eleverne endnu i gang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANDPLEJEVAGTORDNING FOR BØRN OG UNGE MED BOPÆL I 
KØBENHAVNS KOMMUNE. 
 

Børne- og Ungdomstandplejen har som sædvanligt vagtordning i sommerferien 2011: 

 

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 27.06.2010 til 05.08.2010 (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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3. klasse på  

Zoo-besøg 
 

En del af 3. klasses Natur og 

Teknik undervisning er blevet 

afholdt i Zoo, hvor klassen har 

deltaget i tre af skoletjenestens 

forløb. Som en afslutning på 

emnet om dyr, tog klassen en 

sidste tur i zoo.  

 

Vi fik god brug for den nye 

viden, som eleverne havde med 

sig fra forløbene. Vi gik rundt i 

Zoo og fik snakket om alle de dyr, vi så. Eleverne var rigtig gode til at putte dyrene i de 

grupper, de havde lært om. 

 

Karins mor arbejder i zoo, så vi havde aftalt, at vi kunne kigge forbi. Så fik klassen popcorn, 

og det var en dejlig pause midt i en travl eftermiddag. Tusinde tak. 

 

Verden I Skole 
 

 

Elever fra 0., 3. og 6. klasse har været med 

i det store projekt Hele Verden I Skole. 

Eleverne har arbejdet videre med 

sætningen: "Jeg fik lov at gå i skole og 

lære at..." og skrevet deres historier ind på 

store puslespilsbrikker, som blev dekoreret 

og sendt ind til IBIS – det er dem, der står 

for projektet. 

 

Så blev alle 

4.583 elevers 

brikker samlet, 

hvilket blev til 

Danmarks største puslespil – 200 m
2
. Puslespillet blev lagt bag 

Christiansborg. Der er billeder af det på 

http://www.ibis.dk/verdeniskole/ 
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Eksperimenter i Tivoli 
 

Som en del af Natur og Teknik 

undervisningen var 6. klasse i Tivoli til 

Natur og Teknik dage.  

 

Der var sat en række forsøg op i Tivoli, 

så eleverne kunne prøve kræfter på en 

helt anderledes måde.  

 

Her skulle man finde blomster ud fra 

duften, og træer ud fra hvordan barken 

mærkes. Der blev kørt i rutsjebanen 

med bind for øjnene og ørepropper i, 

set en særlig forestilling i 

Pantomimeteatret, taget tid på fisk, osv. 

 

Det var en rigtig god tur, og der blev lavet en hel masse forsøg. Dagene efter blev 

forsøgsdataene behandlet på skolen, hvor eleverne blandt andet skulle lave en ballet.  

 

Hyggedag i 0. klasse 
Af Jeanett Wolf  

Forældre og børn i 0. klasse ville have hygge-

eftermiddag sammen, da vi mødtes i Valby parken på 

naturlegepladsen en lørdag formiddag.  

 

Hver især havde madpakker, snacks, saftevand og 

kaffe med – og lækkerier til at grille over bålets 

flammer. Selvom skyerne truede, blev regnen væk. Vi 

var alle ude i skoven og samle brænde, og vi fik lavet 

det flotteste bål. Det var lige noget, børnene kunne 

bruge. Der blev grillet bananer, pølser og meget andet.  

 

Det blev også til en tur ned til den lille sø for at se, om der var haletudser og frøer. Malek 

fandt et æg, der lå helt for sig selv inde i krattet. Det var stadig varmt – så andemor havde 

nok lige forladt det for at få noget at spise. Og Malek var rigtig god – han lagde nemlig 

ægget tilbage til andemor.  

 

Det blev til et par hyggelige timer og er helt sikkert noget, vi vil gøre igen. Nu er der blevet 

købt rundboldbræt, så næste gang skal vi have et slag rundbold – alle forældre og alle børn. 
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Referat af den ordinære generalforsamling, 28. april 
Af referent Lisbeth Laursen 

 

1) Valg af dirigent.  

Claus Olsen blev valgt til dirigent 

Konstaterede at generalforsamlingen var behørigt indkaldt 

 

2) Valg af referent.  

Lisbeth Laursen blev valgt til referent 

 

3) Bestyrelsen aflægger beretning.  

Der har været en enkelt læreudskiftning i løbet af året. På skolen er ansat to medarbejdere under 

fleksjobordningen, så skolen opfylder lovens krav om sociale klausuler. 

  

Undervisningsplanerne var opdateret til årets skolestart og følger Fællesmål 2009. Der har specielt 

været fokus på dansk og matematik, og der har været fremgang på disse områder. 

Uddannelsesplanerne for 2011/2012 vil blive opdateret for at opnå yderligere fremgang. Når alle 

undervisningsplaner er afsluttet, bliver elevernes individuelle planer for 2011 opdateret. 

 

Undervisningen følger fortsat det anbefalede timetal fra Undervisningsministeriet. 

 

Der vil blive lagt linoleum i visse klasselokaler inden sommerferien, og i løbet af sommerferien  

isoleres loftet og der udskiftes vinduer.    

   

I øvrigt henvises til artiklen ”Hvad skete der i 2010?” (Kildeskolenyt, januar), hvor Niels Bergstedt 

har beskrevet mange af de forskellige tiltag og spændende begivenheder, der er foregået på skolen i 

løbet af året. 

  

4) Det reviderede regnskab forelægges til orientering.  

Årets resultat blev et overskud på 118.000 kr. 

 

Skoleledelsen og bestyrelsen har løbende fulgt økonomien, og det blev fundet nødvendigt at justere 

skolepengene pr. barn med kr. 200 pr. måned og SFO med 100 kr. pr. måned fra august 2010.  

  

Kildeskolen har helt naturligt en lav soliditet, da det er en relativ ung skole, som også ønsker at eje 

sin egen bygning med henblik på styring af den fremtidige økonomi. Over tid vil den langfristede 

gæld blive nedbragt med afdrag, og på den måde vil skolens soliditet automatisk stige, hvilket 5-års 

oversigten også viser. 

 

Kildeskolens lave likviditetsgrad alene skal tilskrives, at man fortsat ønsker at afdrage mest muligt på 

den langfristede prioritetsgæld, i stedet for at skolens likviditetsgrad kunstigt hæves gennem optag af 

mere langfristede lån. Således er finansieringen af vinduer mm foretaget gennem lån, der ikke 

belaster skolens driftsudgifter.  
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Næste år vil forsikringer og lærerlønninger stige, men isolering og nye vinduer samt øget elevtal vil 

påvirke økonomien i positiv retning. I foråret 2011 blev Kildeskolens licensaftale med APS ændret, 

hvilket giver skolen 130 kr. mere pr. elev pr. måned. 

  

5) Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

Bestyrelsesmedlemmer: 

Maria Wojtaszewski ønskede ikke genvalg. Bjørn Flygenring blev valgt. 

Solveig Andersen ønskede at gå uden for tur. Jeanett Wolf var villig til valg og blev valgt in absentia.  

Lisbeth Laursen på valg. Genvalgt 

Mikkel Jørck ikke på valg 

Claus Olsen ikke på valg  

 

Suppleanter 

Claes Brandt var villig til valg og blev valgt in absentia 

Christian Aagaard villig til genvalg og genvalgt in absentia 

  

6) Indkomne forslag.  

Ingen indkomne forslag 

 

7) Eventuelt.  

Intet til behandling 
   

 

To nye bestyrelsesmedlemmer 
 

Efter mange års arbejde i bestyrelsen har Maria Wojtaszewsky og Solveig Andersen valgt at 

takke af. I stedet indtræder de to nye medlemmer: Bjørn Flygenring og Jeanett Wolf.  

Bjørn er vores nye bestyrelsesformand. Velkommen til jer begge to.  



 10 

Nyt om bygningen  
 

I maj måned afholdt vi renoweekend, hvor 

stueetagen fik en ordentlig omgang. Tak til 

alle forældre, elever og lærere som deltog.    

 

 

De nye vinduer er nu indkøbt, så 

håndværkerne kan komme i gang i 

sommerferien.  

 

Der er også truffet aftale med 

isoleringsmanden, som kommer i 

sommerferien for at ordne vores loft.  

  

Pedellen, Erik, er i fuld gang med at installere 

to udslagsvaske på stueetage og 1. sal, så 

eleverne har lettere ved at gøre rent i deres 

klasser.     

 

 

 

Redaktør til Blå Bog 
 

Bintou fra 8. klasse vil redigere næste års blå bog for 9. og 

9/10. klasse. Bintou skal i løbet af skoleåret 2011-2012 

indsamle billeder og sjove tekster om hver elev i de to klasser.  

 

Når året er gået, trykker vi et eksemplar til hver af eleverne.   

 

Godt initiativ.    
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Sommerfest 
 

Lørdag den 28. maj afholdt 

Støtteforeningen den årlige Sommerfest.  

Det blev til en skøn og hyggelig dag i godt 

selskab.  

 

Ole og Barbro havde traditionen tro 

loppemarked i skolegården, mens lærerne 

puklede i køkkenet med at tilberede og 

servere hamburgers og de hjemmebagte 

kager og eleverne af hjertets lyst.            

Tak til alle bidragere!         
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Kildeskolens Støtteforening – vi er på vej til at få 

skiltene op! 
Af Søren Pedersen, formand 

  

Kildeskolens Støtteforening har til formål at hjælpe skolen med at gøre 

de fysiske forhold bedre for elever og lærere.  

 

Med jeres årlige bidrag på 150 kr. eller 300 kr. og med bestyrelsens 

indsamlinger og loppemarkeder er det lykkedes at skabe en super 

legeplads, et perfekt computerlokale og en hel masse andre ting, som 

gør skoledagen mere spændende og udfordrende.  

 

Nu vil vi indsamle penge til skilte uden på bygningen, så man let kan 

genkende vores skole. Vi er godt på vej men mangler en del.   

 

Du kan hjælpe ved at betale 

for dit medlemskab af 

Kildeskolens Støtteforening. 

Hvis alle betaler nu, kan 

skiltene indkøbes og sættes 

op, mens vinduerne skiftes 

ud. På den måde sparer vi en 

hel masse penge.  

 

Enlige forældre kan betale 

150 kr. og forældrepar        

300 kr. – uanset hvor mange 

børn I har på skolen.  

 

Medlemskabet er også for gamle elever, bedsteforældre og 

andre, som ønsker at hjælpe.  

 

Brug netbank: Kildeskolens Støtteforening, reg.nr. 3118, konto 

nr.: 8416079. Du kan få girokort på kontoret eller bestille det 

på netkom@kildeskolen.dk  

 

Husk at skrive hvem du er, når du betaler for medlemskabet. 

 

Beløbet kan også betales direkte til Karna på 2. sal.  

 

 

 

mailto:netkom@kildeskolen.dk
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Nye elever 
 

Her et billede taget under 

Sommerfesten af de nye elever i       

0. klasse – anno 2017.   

 

Ring til Karna på 38790140 – det er 

bedst at sikre sig en plads i god tid.  

 

Ellers må vi sige, at det går 

forrygende godt med indmeldingen af 

nye elever til det nye skoleår – altså 

2011-2012. 

 

Klasserne er ved at være fyldte. 

 

Målet er 14 i de mindste klasser, 16 til 18 i de mellemste og 20 i de største klasser.  

 

Kender du nogen der leder efter en plads i 0. klasse, må du endelig invitere dem til en 

rundvisning på skolen.  

 

Så blev fotografen færdig 
 

I maj måned kom fotografen fra Odense Skolefoto 

forbi for at tage det store fællesbillede. Vejret var 

med os, så det lykkedes.  
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Pædagogisk weekend 
 

I maj drog lærere, bestyrelse med ægtefæller 

til Vig for at afholde årets pædagogiske 

weekend.   

 

Vi havde et særdeles spændende møde, hvor vi 

arbejdede med elevernes engagement i deres 

uddannelse.  

 

 

De nye skemaer 
 

Puslespillet er lagt – Niels og Anna har lavet 

skemaer til det nye skoleår.  

 

Skemaerne kan ses på hjemmesiden i 

slutningen af sommerferien – og ellers må I 

vente til den 15. august, hvor skemaerne 

udleveres på skoleårets første dag.  

 

 

Studiekursus 
    

Mens 27 elever går til eksamen, tager 8 

elever, der fortsætter på skolen i 10. klasse, 

kurset Grundlæggende Studiehåndbog. 

 

Kurset, som bygger på Hubbards 

studiemetode, er en udvidelse af Lær At Lære 

og er bl.a. beregnet til gymnasielever.  

  

Målet er at styrke elevernes evne til at studere 

og giver dem redskaber til at hjælpe andre 

med at studere.   
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15 klubben  

 

Hov – vi skal da lige minde om, at 15 klubben stadig 

er aktiv.   

 

Hver uge bliver elever, som har afsluttet 15 eller 

flere eksamener i ugens løb, trakteret med en frokost 

på kontoret med Niels.  

 

   

Menneskerettigheder                    
Af Annastasia 5. klasse  

I forbindelse med Sommerfesten have 5. 

klasse en udstilling og et teaterstykke om 

Menneskerettigheder. Her er 
Annastasias artikel. 

I det seneste år har vi lært en masse om 

menneskerettigheder. Vi har lært om 

Gandhi, og om hvad han gjorde, for at 

mennesket skal kende sine rettigheder, 

og om hvad menneskerettigheder er. Der 

er omkring 30 punkter under menneskerettigheder og det er alt fra retten til frihed til retten til 

leg. Jeg har lært, at det er meget vigtigt, at man kender sine rettigheder. Hvis man ikke gør 

noget for at stoppe brud på menneskerettighederne, 

vil der komme mange flere slaver, og det er meget 

dårlig ting. Mennesker, der ikke kender til deres 

rettigheder, har et meget kedeligere liv end dem, der 

gør. Så hvis du ikke kender dine rettigheder, så se en 

film om dem, spørg nogen fra 5. klasse, spørg Anne-

Marie eller bare spørg en, du kender. Hvis du kender 

dine rettigheder, så HUSK at det er meget vigtigt, at 

du fortæller andre om menneskerettighederne. Så 

fortæl dine forældre, dine lærer, dine venner, dem du 

kender, din nabo eller mennesker, du møder på gaden, 

om deres rettigheder, for det er vigtigt at ALLE 

kender til dem. Så vær sød at hjælpe alle med at 

kende deres rettigheder. Det vil gøre verden og 

menneskeheden en kæmpe tjeneste. 
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Med 0. 1. og 5. på lejrskole 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0. og 5. klasse er venskabsklasser, derfor 

tog vi sammen på tur. Første  

klasse var også med. 

 

Turen gik til Visby, som ligger tæt ved 

Vadehavet – Danmarks største 

nationalpark. 

 

I hagl, blæst og sol begav vi os ud i 

Vadehavet for at lære om  

landvinding og livet i havet.  

 

Vore naturvejledere var begejstret for 

den gode stemning blandt eleverne, og  

for den interesse de udviste. 

 

For rigtig at opleve udkantsdanmark 

kørte vi i gennem Vadehavet i  

traktorvogn til Mandø. 

 

I høj sol besøgte vi Dybbøl Mølle, 

skanseanlæget og det tilhørende 1864  

museum. 

 

Ved Rudbøl grænseovergang stod 

eleverne med et ben i Tyskland og et i  

Danmark. Buschaufføren 

kørte os en lille tur langs grænsen på tysk 

side. Vi har været i udlandet ! 

 

Den sten, som viser hvor guldhornene 

blev fundet, så vi også. 

 

Besøget på en bondegård med 400 køer 

og masser af kalve var absolut et hit. 

 

For 5. klasse var det en ny og spændende 

vinkel på natur og teknik.  
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Køerne blev malket med robotter. 

 

De huse, vi boede i, lå på en stor naturgrund med granplantage, svævebane, kravlenet og 

ikke mindst søer med tusindvis af haletusser. 

 

En herlig tur både for elever og lærere. Humøret og hjælpsomheden var i top. 

Og hermed byder Kildeskolenyt!  
alle en herlig sommerferie – vi 
vender tilbage med næste 
nummer den 1. september.   


