
Så går vi i gang! 
 
Velkommen tilbage fra sommerferien! 

 

I dette nummer af Kildeskolenyt! er der både tilbageblik 

over de sidste par måneders aktiviteter, og der er praktiske 

informationer om det nye skoleår.  

 

Nye vinduer, repareret tag, skilt på ydermuren, ajourførte 

undervisningsplaner, nye skemaer, nye elevplaner, 

fotoalbum på hjemmesiden, nye journalister til 

Tumlerummet, nye undervisningsmaterialer – og så er der 

massevis af nye ansigter i klasserne, nye forældre, en ny 0. 

og 10. klasse og endelig er der et par nye ansigter blandt 

de voksne på skolen: En ny lærer og en ny 

uddannelsesvejleder. 

 

Om der er noget nyt? Bestemt ja. Og alle disse ting og 

mennesker skal vi nu have til at fungere bedst muligt, så 

alle elever får et bragende godt skoleår.  

 

Men stemningen er høj blandt lærere og elever – så det ser 

lovende ud!  

 

Jeres børn er allerede i fuld gang – der har allerede været 

møde i 15-klubben, så man må sige, at de er hurtige. 

 

Det bliver et rigtig godt år.     
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Skolekalender  

September                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Torsdag 1. Forældremøde 0. klasse 

Fredag 2.  

  

Mandag 5.  

Tirsdag 6. Forældremøde 7. klasse 

Onsdag 7. Forældremøde 2. klasse Lejrskole 5. klasse 

Torsdag 8. Forældremøde 4. klasse 

Fredag 9.  Forældremøde 3. klasse 

  

Mandag 12. Forældremøde 1. klasse 

Tirsdag 13.  

Onsdag 14. Forældremøde 5. klasse             Intro om uddannelse 8. klasse 

Torsdag 15.  

Fredag 16. LÆRERBAGERKONKURRENCE – 15:00 på 2. sal 

  

Mandag 19. Forældrekonsultation 6. klasse 

Tirsdag 20. Forældrekonsultation 6. klasse 

Onsdag 21.  

Torsdag 22.   

Fredag 23. Æbledag 3. klasse  

  

Mandag 26.   

Studietur Edinburgh 9. klasse Tirsdag 27.  

Onsdag 28.  

Torsdag 29.  

Fredag 30.  
 

          

Husk at vi har reno-weekend lørdag og søndag den  

1. og 2. oktober fra 10:00 til 18:00 

  

Husk at der er kaffe i SFO’en den sidste fredag i måneden  

mellem 14:00 og 16:00!  
 



 

 

3 

                                      

 

 

 

  Med Annastasia og Leonora 
 
 

Hej venner,  

 

Velkommen tilbage og velkommen til de nye elever! Vi håber at jeres år her på kildeskolen 

vil blive fantastiske og vi håber, at alle har haft en rigtig god sommer ferie. 

  

Vi er de nye journalister her på Tumlerummet og vi håber, at vi vil kunne gøre det lige så 

godt som de ”gamle”´ journalister. Vi starter med en god vits: 

  

En blondine går ind i Fona, hun spørger ekspedienten, om hvad tv’et i vinduet koster. Han 

svarer hende: ”Jeg beklager, men vi sælger ikke til blondiner”. Blondinen bliver rigtig sur, 

går ud af Fona, tager en brun paryk på, går ind igen og peger på det samme tv. ”Vi sælger 

ikke til blondiner”, siger ekspedienten. Blondinen går ud igen. Tager en sort paryk på, går 

ind i Fona og peger på det samme tv igen. ”Vi sælger stadig ikke til blondiner”, siger 

ekspedienten meget vredt. Blondinen går ud igen, tager sin paryk af. Hvorefter hun går ind 

igen og siger: ”Hvordan i al verden kunne du vide det var mig?”  

”Du pegede på en mikrobølgeovn”, svarede ekspedienten. 

  

  

Kage konkurrence 

For lærere 

Så er det tid for vores elskede lærere at bage kager, for nu skal vi kåre årets 
bedste LÆRERBAGER.  
 
10 lærere har allerede meldt sig til konkurrencen,  
 
som afholdes        FREDAG DEN 16/9 kl. 15:00 på 2. sal 
 
Kom og smag deres kager og vær med til at give dem karakter. 
  
Vinderen får et flot diplom af os og selvfølgelig den ærefulde titel. 
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Bygningen er renoveret 
 

I løbet af sommerferien arbejdede vores tømrer 

Petter Rodin og hans hjælper Thomas Biermann 

med at sætte nye vinduer i hele huset.  

 

Da de var 

færdige med 

projektet, 

tætnede Petter 

vores tag og 

til sidst blev 

det nye skilt 

med logo sat 

op på forsiden 

af bygningen.  

 

Undervejs 

skete et 

mindre uheld, 

da liften ramte 

gelænderet på trappen. Stødet forplantede sig ned gennem muren, som revnede.  

 

Vi har fået 

super service af 

Petter – derfor 

en anbefaling: 

Ring 21229599, 

hvis I har brug 

for en god 

tømrer! 

 

Inden længe 

kommer vores 

murer, Ronnie, 

og renoverer 

trappen. Den 

skal nok blive 

flot. 
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Sidste skoledag 
 

I slutningen af juni var der fest for alle 

de 27 afgående elever fra 9. og 9/10. 

klasse.  

 

Først stod den på udklædning og 

karamelkast, siden på vandkamp og 

rundboldkamp mod lærerne. Vi må 

desværre indrømme, at eleverne vandt 

overbevisende.  

Dagen blev afsluttet med en god middag for elever og 

forældre samt uddeling af eksamenspapirer.  

 

 

 

I ønskes 

alle 

held og 

lykke 

med 

jeres 

videre 

uddan-

nelser! 
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SFO-kolonien Af Anne-Marie Freefield 

Vi havde 5 skønne dage sammen i skolens faste holdepunkt på Sjællands vestkyst ved 

Ellinge Lyng. Vort omdrejningspunkt var sammenhold, og med 6 aldersgrupper var 22 børn 

med på turen.                                                                                                                         

Vore hold hed: RÆVENE,  

PANDAERNE,  

TANGOKATTENE, DE SMÅ 

MUS, ISBJØRNENE og 

PINGVINERNE.  

Hvem løb med de fleste point for 

bedste kammeratskab, bedste 

værelse og koloniade-løbet?    

Det gjorde PANDAERNE, som 

bestod af de fire friske piger 

Thea, Cassandra, Bennedicte og 

Olivia. Flot piger!  

Vore 2 ældste piger var Leonora 

og Martina, og de var RÆVENE. 

De var koloniens absolutte 

stolthed: de deltog simpelthen i 

ALT med et smil og var 

hjælpsomme, så det battede. De 

kørte Slikhuset, som var i en åben 

dør, og bestod af ikke mindre end 

20 forskellige SUNDE slags slik. 

Vi udviklede os til eksperter i sund 

slik, og køen var lang hver gang 

”huset” åbnede. 

Vi var i det skønne vand 5 gange; men I kan tro, 

at vi fik benene på nakken første dag, hvor der 

pludselig opstod torden – så var det bare om at 

komme tilbage i huset i ly for regn og lyn!  

Én dag var der speciel lækker sol, og vi brugte 

mange timer med vore medbragte bolde, spil, 

ketchere, freesbe, sjippetov og meget andet ude 

foran Feriegården. 



 

 

7 

Sidste aften er der tradition for fest. Der 

blev pyntet op, vi klædte os pænt, spiste 

pizza og fik lagkage. Alle underholdt, der 

var sang og musik, Søren brændte os en 

fest-CD og der var dans og masser af 

kådhed og latter!  

Vi var så heldige, at én af vore mødre, Rita, 

spurgte, om hun kunne komme med – og er der 

nogen, der er et jern i et køkken, er det hende. 

Hun lavede simpelthen så lækker mad, at det 

var en ren fornøjelse.  

Vore 2 ”RÆVE-piger”, Leonora og Martina, bagte boller 2 dage, sørgede for hjemmelavede 

pizzaer og lagkage sidste dag. I kan lige tro, at de var flittige!  

Marcus var også med som en hjælpende hånd – han sørgede for at alle fik CalMag før 

sovetid (er der nogen der skal have opskriften?) og snuppede enhver stor gryde, han kunne få 

fat i.  

Vores stabile voksne år efter år var atter Søren, Aaron og Anna Tobies. Altid effektive, i 

nærheden, fandt på løsninger og gode ideer, musik, sang, historier, ture, leg… med ude og 

bade. En kæmpestor tak til alle voksne og børn. 

 

Kildeskolens Støtteforening – så kom skiltet op! 
Af Søren Pedersen, formand 

  

Se lige nederst side 4 - skiltet er oppe! 

 

Vi takker alle, som sendte deres årlige bidrag på 150 kr. eller 300 kr. til 

Støtteforeningen.  

 

Nu kan man se, at det er Kildeskolen, der ligger her.    

 

Til alle andre: I må endelig sende jeres bidrag til: Kildeskolens 

Støtteforening, reg.nr. 3118, konto nr.: 8416079 – vi har flere projekter.  
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Nyt fra sundhedsplejersken 
 

Som sundhedsplejerske skal jeg følge jeres barns 

sundhed og trivsel gennem hele skoleforløbet og 

ønsker et godt samarbejde med jer som forældre og 

med jeres barn. 

 

Sundhedsplejens tilbud i skolen består af individuelle 

samtaler og undersøgelser i 0., 1., 5. og 8. klasse. 

Jeg opfordrer alle forældre til at deltage i disse 

samtaler. Inden disse samtaler vil jeres barn får en 

invitation og samtykkeerklæring med hjem til underskrivning. Uden en underskrevet 

samtykkeerklæring kan jeg ikke indkalde jeres barn til sundhedssamtale. 

 

Ud over dette vil jeg løbende afholde sundhedspædagogisk undervisning i klasserne i 

samarbejde med lærerne. Emnerne kunne f.eks. være venskab, pubertet, hygiejne og 

forskellige former for sundhedsværksteder. 

 

Som noget nyt i Københavns kommune introducerer vi åben konsultation for elever og 

forældre på alle klassetrin. Har du eller dit barn brug for nogen at snakke med om sundhed, 

helbred og trivsel, kan du kontakte mig. Det kan dreje sig om f.eks. høre- og synsprøve, 

bekymring om overvægt eller vækstproblemer, trivsel i klassen eller hjemme, dødsfald i 

nærmeste familie, prævention og meget mere.  

 

Du kan læse om lovgrundlaget og sundhedsplejerskens tilbud på hjemmesiden 

www.kk.dk/sundhedsplejen  

 

Sundhedsplejen vil fremover lægge resultaterne fra 

undersøgelser og samtaler ind i barnet bog på 

www.kk.dk/minside      

 

Jeg er på skolen hver onsdag mellem 9:00 og 12:00 – I kan 

også kontakte mig på nedenstående mobilnummer. 

 

Med venlig hilsen  

 

Lone Havskov  

Mobil: 26748807 

Mail: gu42@kk.buf.dk  

 

 

 

 

http://www.kk.dk/sundhedsplejen
http://www.kk.dk/minside
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Sommer-SFO 2011 
Af Anne-Marie Freefield 

 

Som sædvanlig havde SFO’en åbent de 

første 4 uger af sommerferien. 

 

I år tog vi atter ud i al slags vejr på 

daglige, dejlige ture i København og 

omegn. Nogle af højdepunkterne var 

Politiskolen, Cirkusmuseet, 

Jordbærplantagen, Kirsebærtræet ved 

Vejby station, Frilandsmuseet, 

Jordbærplantagen, Frederiksborg slot i 

Hillerød, Amager Natur Center og 

endelig en cykeltur med christiania-

cykler på Fælleden i øsende regnvejr. 

 

Helt specielle oplevelser var, da Theas far tog os op i stjerneobservatoriet fra 1700-tallet i 

Botanisk Have og den dag vi var i Palmehuset og vi så en udstillet hval fra Vejle. 

 

Et nyt syn: På en af vore mere regnfulde dage tog vi på tur med ikke mindre end 6 paraplyer! 

 

Det, som mange af os fandt smukkest: Da vi besøgte Ballerup Museum, så vi en sø fyldt med 

åkandeblade – og på bladene løb 8 blishønse-ællinger rundt! 

 

Én ting er helt sikkert: Der er meget interessant at deltage i og lære, når SFO’en tager på de 

kønne lange ture. 
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De mange nye ansigter… 

Af Niels Bergstedt 

 

I juni måned forlod 27 elever Kildeskolen efter endt afgangseksamen. Samtidig strømmede 

det ind med nye elever til flere af klasserne – flest til den nye 0. klasse og 10. klasse.  

 

Således ender vi nok med at undervise 185 elever i det nye skoleår 2011-2012, og det er 12 

elever mere end sidste år.  

 

Velkommen til alle nye elever! Der er mange ting der skal falde på plads – nye regler, 

traditioner, lærere og lokaler. Jeg er sikker på, at alle de ”gamle” elever og lærerne vil hjælpe 

jer med at få et trygt, dejligt, spændende og ikke mindst lærerigt skoleår. 
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Der er også nye ansigter blandt de voksne: Vores gamle idrætslærer, Jannick, havde kun 

lovet at tage sidste skoleår – det gjorde han, så tak til ham for en god indsats!  

 

Vores nye idrætslærer hedder Mikkel Axtoft Munk Petersen.  

 

Mikkel er allerede rideskolelærer, og han planlægger at gå i 

gang med sin læreruddannelse efter det nuværende skoleår.  

Mikkel tager sig af idrætsundervisningen i 2. til og med 9. 

klasse. 

 

Velkommen til Mikkel!  

 

 

Så har vi også fået ny 

uddannelsesvejleder fra 

Københavns Kommune.  

 

Det drejer sig om Maria Gamborg Mogensen, som har 

træffetid på 2. sal hver tirsdag mellem 9:00 og 10:00.   

 

Maria arbejder med erhvervspraktik, brobygning, 

introduktionskurser og vejledning af elever i de større klasser. Vi byder Maria velkommen!            

 

Endelig skal den nye bestyrelse også præsenteres (fra venstre): Jeanett, Bjørn (formand), 

Claus, Claes (suppleant), Mikkel og Lisbeth.  Kontaktdata står på hjemmesiden. 
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Hjemmesiden 
 

I løbet af sommerferien er vores hjemmeside ajourført, så den indeholder alle nye 

undervisningsplaner, skoleskemaer, lærernes kontaktdata, flere billeder osv.   

 

 

 

 

 

 
En ny side med Undervisningsplaner                            Undervisningsplaner for 2011-2012 

 

 

 

 

 
Ajourførte kontaktdata                       Klassernes skemaer  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender for hele det nye skoleår          Billeder af begivenheder siden 2003 

 

 
Forside med downloads  

Vær med til at forbedre vores hjemmeside – 

kontakt Niels på niels@kildeskolen.dk med dine 

forslag. 

 

Mangler der information? 

Er der noget, som kan være mere klart? 

Er der fejl? 

Er det svært at downloade fra hjemmesiden? 
 

 

 

  

mailto:niels@kildeskolen.dk


 

 

13 

Indisk uafhængighedsdag  

Af Annastasia, 6. klasse 

Denne dag var anderledes men dog rigtig god og lærerig. Der 

var børn, der dansede, nogle der sang og flere, der dansede 

indiske danse.  

Det var en fantastisk følelse, at stå oppe på scenen og synge. Det 

var første gang jeg optrådte for andre end skolen. De andre 

havde prøvet det før, men en pige og jeg havde aldrig gjort 

noget lignende, så vi var rigtig spændte og lidt nervøse. 

Claus Ankersen kom og læste et meget smukt digt op for os. 

Han gik på scenen, og så blev jeg bare nødt til at høre, hvad han havde at sige. Han var rigtig 

god til at udbringe sit budskab. Da han gik ned igen, skyndte jeg mig efter ham, fordi jeg 

måtte høre lidt om, hvem han var, og hvordan han havde skrevet sådan et smuk digt. Han er 

en dansk forfatter, spoken word-artist og installationskunstner. I kan læse mere om ham på 

hans hjemmeside: www.clausankersen.dk . Det kan jeg varmt anbefale. Tro mig, han er god!  

 

En opfordring fra Friskoleforeningen 

I anledning af folketingsvalget har vi modtaget denne artikel fra Ebbe 

Liliendal, som er formand for Friskoleforeningen  

15. september sætter vi kryds 
Vi har hele tiden vidst, at der skal være valg til folketinget i 2011. Nu 

kender vi også datoen – den 15. september. 

Det giver os chancen til at spørge ind til partiernes og 

folketingskandidaternes visioner for undervisningen og ikke mindst deres 

holdninger til de frie grundskoler som alternativ skoleform. 

 

Friskolerne skal på banen i valgkampen 

Det er vigtigt, at vi fra friskolerne melder os tydeligt på banen i valgkampen. Det kan vi gøre 

ved at afholde debatmøder på skoler, ved at møde frem på vælgermøder i vores lokalområde, 

vi kan gøre det ved i læserbreve at kræve svar fra kandidaterne på en række spørgsmål om 

friskolerne osv. Ved fælles hjælp skal der også i de lokale fora sættes spot på friskolesagen. 

 

Tag pulsen på politikerne inden du stemmer 

Nu, hvor det kan se ud som om blokpolitikken er brudt, er det ekstra vigtigt at få valgt nogle 

folketingsmedlemmer, som kender den frie skoleform og som vil arbejde for skolesagen. 

http://www.clausankersen.dk/
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Når vi som vælger skal placere vores kryds ud for et parti eller en kandidat på stemmesedlen 

til Folketingsvalget, så indgår der mange overvejelser. Vi sætter ikke krydset alene ud fra 

partiets/kandidatens holdning til friskolerne, det ville være alt for snævert. Men vores børns 

undervisning er så vigtig en sag, at den burde være hævet over partitaktiske og strategiske 

overvejelser.  

 

Vi har brug for en samlet, ambitiøs plan – for folkeskolen og friskolen 
Et »nationalt kompromis« for den samlede grundskole herunder friskolen kunne være en 

ambitiøs mulighed. Hvis et bredt flertal – helst alle partier – i Folketinget kan finde en 

fællesnævner (ikke den laveste) for børnenes undervisning, ville det give ro og dermed 

overskud i alle skoler og ikke mindst et signal om tillid til lærerens arbejde. Og vi ville ikke 

bombarderes med nye love og ændringer omtrent hver måned, sådan som billedet har været i 

en årrække. 

 

Derfor er det meget vigtigt ikke mindst denne gang, at få valgt folketingsmedlemmer, som 

ud fra personlige holdninger vil vælge ikke mindre end det bedste for Danmarks børn – en 

folkeskole og en friskole, der vises tillid til, og som får optimale forhold til at understøtte 

børnenes forskellige udvikling frem til aktive og ansvarsfulde samfundsborgere. Det skal vi 

have råd til – vi har ikke råd til at lade være! 

 

Hvad mener kandidaterne om friskolerne? Forslag til konkrete spørgsmål 

 

1.    Skal det skæve økonomiske pres på friskolerne fortsætte, som det er forudsat i 

»Genopretningspakken«, altså at grundlaget for friskolernes statstilskud – den såkaldte 

koblingsprocent – gradvis skal nedsættes med én procent om året til 71 procent i 2014.  

Hvad vil du som kandidat konkret gøre ved det? 

 

2.    Specialundervisningen fylder mere og mere i den samlede grundskole og på friskolerne 

vokser den ekstremt meget i disse år. Hvad vil du gøre for, at friskolerne kan løfte den fælles 

opgave, specialundervisningen er, på lige fod med folkeskolen.  

Skal friskoler også have mulighed for at oprette specialklasser? 

 

3.    Skolestrukturen i mange kommuner undergår i disse år en voldsom forandring. Mange 

lokale folkeskoler lukkes og børnene skal køre på kryds og tværs af kommunen for at komme 

i skole.  

Hvordan ser du på forældrenes ret til at oprette friskoler.  

 

4.    I forlængelse af forældreretten, mener du så, det er rimeligt, at en række kommuner med 

planloven i hånden eller andre magtmidler forsøger at spænde ben for oprettelse af nye 

friskoler, der hvor kommunen giver op og ikke længere tilbyder børn undervisning i rimelig 

afstand til hjemmet? 

 



 

 

15 

 

5.    En ny friskole skal anmeldes til Undervisningsministeriet senest 15. august året før 

skolestart, og samtidig skal forældrene indbetale 20.000 kr. i depositum til ministeriet. Vil du 

arbejde for at anmeldelsesfristen flyttes til 1. februar samme år som skolestart (som det var 

tidligere), og at det indbetalte depositum kan benyttes til en ny friskole indenfor tre år og 

ikke som nu bortfalde, hvis ikke friskolen kom i gang det pågældende år? (Alene i 

2010/2011 er der til Undervisningsministeriet indbetalt 840.000 kr. i depositum fra 

skoleinitiativer, der ikke kom i gang. Pengene går i statskassen).  

 

6.    Tidligere var der en bred tilslutning i Folketinget til, at afstanden og dermed 

befordringen mellem hjem og friskole ikke skulle være en økonomisk barriere for det frie 

skolevalg for forældrene. Befordringstilskuddet er nu skåret ned til et absolut minimum.  

Vil du være indstillet på at arbejde for en genopretning af befordringstilskuddet til 

friskoleelever? 

 

7.    Er der særlige opgaver friskolerne skal påtage sig eksempelvis indenfor integration? 

Hvor frie må friskolerne være i deres undervisningstilbud sammenlignet med folkeskolen? 

Hvilke krav skal staten stille til friskolerne? 

God valgkamp 

 

Med venlig hilsen 

Ebbe Lilliendal  

Landsformand i Dansk Friskoleforening  

ebbe@friskoler.dk   

2172338 

mailto:ebbe@friskoler.dk

