
Et nyt skoleår er startet! 
 
Så er vi alle tilbage fra sommerferien – skoleåret 2012-

2013 er i gang.  

 

I juli og august var der aktiviteter i sommerskolen og 

SFO’en, og SFO’en tog på koloni.  

 

Siden sidst har vi ansat en ny lærer, og vi har fået en ny 

uddannelsesvejleder. Der er sket rokeringer blandt 

lærerne, for at sikre den bedste undervisning af eleverne – 

og så har vi fået nyt elevråd. Hvad de vil arbejde med, ser 

vi frem til med spænding.  

 

I slutningen af sidste skoleår blev vi kontaktet af 

Justitsministeriets Forskningskontor angående en 

spændende undersøgelse om kriminalitet – den sagde vi 

selvfølgelig ja til.  

  

Alt det kan du læse  

om her i  

Kildeskolenyt!  
 

Velkommen tilbage! 

 

Vi er i fuld gang  

med et nyt 

skoleår.  
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Skolekalender  

September                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Mandag 3. Forældremøde 5. klasse 

Tirsdag 4.   

Onsdag 5. Forældremøde 0. klasse 

Torsdag 6. Forældremøde 1. klasse 

Fredag 7.  

  

Mandag 10.  Studietur 9. klasse 

Edinburgh 

Lejrskole 7. 

klasse 

Tirsdag 11. Forældremøde 6. klasse 

Onsdag 12. Forældremøde 3. klasse 

Torsdag 13.  

Fredag 14.  

   

Mandag 17. Forældremøde 2. klasse  

Tirsdag 18.  

Onsdag 19.  

Torsdag 20.   

Fredag 21. Æbledag 4. klasse 

  

Mandag 24. Besøg Ungdomsuddannelse TEC 7. klasse 

Tirsdag 25.  

Onsdag 26.  

Torsdag 27.   

Fredag 28. Forældremøde 7. klasse 

Praktiksedler skal være afleveret – 9. klasse  

  
 

          

Husk at vi har reno-weekend lørdag og søndag den  

6. og 7. 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!  
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SFO-kolonien!  

Af Anne-Marie Freefield 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"1-2-3-4 - vi er de seje piger","Vi er hold 2- vi er rigtig 

go", "Hvem er hvem ? - vi er hold 5", ”Vi vil kæmpe, vi vil 

slås, vi vil ha candiflos!" Alle disse seje kampråb fandt 

holdene på. Sammenhold, hjælpsomhed, vinder-

atmosfære, oprydning, flotte værelser, orden, 

underholdning, ansvar for omgivelserne og hinanden. Vi 

fandt insekter og blomster og bestemte dem efter bøger og 

pressede og udstillede. Vi gik i vandet, solbadede og 

legede med vore mange bolde, freesbees, ketchers og andre 

strandspil. Vi spiste sundt - takket være vores madmor Rita 

og det sunde slikhus, som blev bestyret af Cassie, Bennie 

og Thea. Vi havde en skøn OL, som var tilrettelagt af 

samme piger samt vores 3 stærke "drenge" Sand, Aron og 

Andreas. De er vores allesammens "Samuraj, Gladiator og 

Ridder"! Sidste aften havde alle hold forberedt fantastisk 

underholdning, der var så sjovt, at de, der skulle været 

taget hjem blev der længere. Der var Caribiske Gryde-

trommer med Marcus og Maxi, Alex og Anthony og 

Malik. Felix og Jasmin med "Fedesens". Lille Luna gav 

flot kinesisk underholdning sammen med Kat og Isabella. 

mm. Leonora var der rigtig meget for de alleryngste (såvel 

som ved slutrengøringen). Alt i alt en meget flot koloni 

med rigtig godt humør, som ALLE var med til at bidrage 

til!     
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Vi opsøgte en parade med garvede jazz-musikere, fulgte med på første 

parket – og snart var vi mere i fokus end musikerne. Da der kom en 

skylle, og de søgte ly på et værtshus, fulgte vi efter. Det var bare glade 

børn, glade jazzmusikere og værtshusfolk, der virkelig gik op i en 

højere enhed. En anden dag besøg vi Fredensborg, dronningens mest 

personlige bolig. Hendes private have var åben, så vi købte os til en tur 

med en af hendes personlige stab. Meget venlige personer, som gav 

masser af tid til børnene. Vi så en urtehave, slotshaven og et 

vidunderligt orangeri fyldt med overskønne blomster og lavendel-duft! 

Vi så endda en stor, sort slange på en skråning. Tænk EN SLANGE! 

En anden dag sad vi helt stille og spiste vores medbragte madder ved 

Spejdermuseets træborde og lyttede til Solsorten! Til daglig var vi op 

mod 21 børn 3 voksne. Vi besøgte omtrent 30 steder – skønt! 

Sommer-SFO 2012 
Af Anne-Marie Freefield 
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Personaleforandringer  

 
Vores musik- og P-fagslærer 

Christine nedkom for nylig med 

Liam og har nu barselsorlov. 

 

Christine vender tilbage, så snart 

hendes orlov er afsluttet, og 

fortsætter med at undervise 0.-6. i 

musik og 6. klasse i P-fag.   

 

Indtil da varetages undervisningen 

af Erik Hansen, som tidligere har 

været lærer på Kildeskolen. Erik er 

professionel musiker og forfatter af undervisningsmateriale.      

 

Vi har taget afsked med Peter Jensen og Søren Petersen, der 

begge har ønsket at skifte karriereretning efter flere års arbejde 

på Kildeskolen. Vi takker Peter og Søren for glimrende indsats 

og ønsker dem begge Held og Lykke med deres fremtidige 

karrierer.  

 

Af samme grund har vi ansat Josef Hanji, som skal tage sig af 

undervisningen i geografi, historie og samfundsfag i 7. til 10. 

klasse.  

 

Et stort velkommen til Josef!        

 

Andre forandringer?  

 

Helle er blevet klasselærer for 1. klasse, mens Maria erstatter hende som klasselærer for 5. 

klasse.     

 

Heidi ophører med at være klasselærer, for at kunne styrke hele det naturvidenskabelige 

område, mens Anne-Mette er blevet klasselærer for 8. klasse og Rikke for 9. klasse.  

 

Endelig: Københavns Kommune har givet os en anden uddannelsesvejleder, Jørgen 

Christensen – og ellers er alt ved det gamle! 

 

۞  
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De mange nye ansigter… 

Af Niels Bergstedt 

 

 

I juni måned forlod 31 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 175 elever i det nye skoleår 2012-2013, og det er 10 

mindre 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. 

 

Der er stadig plads til flere elever i mange af klasserne – kontakt Hanne Ginge-Nielsen på 

38790140, hvis du kender nogen, der leder efter en rigtig god skole! 

 

۞ 
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Uddannelsesvejledning 
Af Jørgen Christensen, Uddannelsesvejleder 

 

Formålet med vejledningen er, at den enkelte elev opnår et solidt 

grundlag for at vælge ungdomsuddannelse og derved bliver i stand 

til at udarbejde en uddannelsesplan. 

 

De obligatoriske vejledningssamtaler og uddannelsesplanen indgår 

som en del af undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og 

arbejdsmarkedsorientering (UEA), som varetages af klasselæreren. 

 

Vejledningen skal have særlig fokus på de unge, der har mest behov for støtte i 

afklaringsprocessen. 

 

Vejledningen skal tilrettelægges, så forældrene kan inddrages i vejledningen og i den unges 

uddannelsesplanlægning. 

 

Årets aktiviteter 
 

I 8., 9. og 10.klasse kan elever med behov deltage i Erhvervspraktik og Brobygning, som 

afholdes henholdsvis uge 43 og uge 44. 

 

Klasserne besøger desuden Uddannelsesmessen 25/11 og 10. klasse arbejder med et 

uddannelsesorienteret projekt en uge i starten af januar.  

 

Den 16/9 deltager 8. klasse desuden i et en-dages introkursus med deltagelse af 

klasselæreren. 

 

Der findes en meget lang række udmærkede hjemmesider – jeg kan varmt anbefale  

www.genvej.nu , da den er skrevet til de unge mennesker.  

 

I er altid velkomne til at kontakte mig: 

 

Tlf: 27229433 

 

Mail: jch@buf.kk.dk  

 

 

۞ 

http://www.genvej.nu/
mailto:jch@buf.kk.dk
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Vores nye elevråd 

 
I første uge af skoleåret valgte eleverne fra 5. til 9. 

klasse deres repræsentanter og suppleanter til 

Elevrådet.   

 

På Elevrådets første møde blev Ditte valgt som 

elevrådsformand og Cassandra blev valgt som 

rådets skriver.  

 

Elevrådet mødes den første tirsdag i måneden kl. 

11:30.  

 

På næste møde skal rådet beslutte hvilke projekter 

der skal arbejdes med i dette skoleår.  

 

Vi byder elevrådet velkommen! 

 

  

Elevrådsformand: Ditte   

Klasse Repræsentant Suppleant 

5. klasse Cassandra Alma 

6. klasse Altamash Phillip 

7. klasse Umema Oscar 

8. klasse Magnus Nikolaj 

9. klasse Louise Patricia 

10. klasse Ingen ønsker Ingen ønsker 

 

 

۞ 
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Hjemmesiden er ført ajour 
 

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 2012-2013 

 

 

 

 

 
 

Ajourførte kontaktdata                       Klassernes skemaer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender for hele det nye skoleår         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
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Professionel undervisning i musik 
 

Mit navn er Iveta L´Episcopo. Jeg er uddannet på Det Lettiske 

Musikakademi med violin, orkestersammenspil og 

instrumentalpædagogik som hovedfag. 

 

Jeg har været engageret i musik og børneundervisning i mange år. Siden 

1990 har jeg arbejdet i forskellige undervisningsinstitutioner, bl.a. i en 

børnehave, på musikskole og musikcollege (MGK) som musikpædagog 

og underviser i violin, bratsch og ensemblespil. 

 

For tiden arbejder jeg på Ishøj Kulturskole, hvor jeg underviser børn og voksne nybegyndere 

og øvede i violin, bratsch og ensemblespil. 

 

Hermed tilbyder jeg at undervise i violinspil, klaverspil og sammenspil til alle interesserede 

på Kildeskolen. Undervisningen vil foregå i musiklokalet på Kildeskolen om fredagen efter 

skoletimerne i tidsrummet kl.13.00-17.00. I tilfælde af flere interesserede vil der også være 

muligt at få undervisning om tirsdagen. 

 

Jeg underviser primært i klassisk violin og klaver, men supplerer gerne i andre stilarter. 

  

Lige nu er jeg meget optaget af et undervisningssystem, som tager udgangspunkt i 

holdundervisning og sammenspil, hvor nybegyndere fra starten af inddrages i forskellige 

sammenspilsforløb såsom div. ensemble. Metoden motiverer barnets evne til at lytte og 

efterligne. 

 

 I undervisningen lægges der vægt på spilleglæde, improvisation og genrekendskab. 

Jeg sørger for at tilpasse undervisningen, så hver enkelte elev har mulighed til at få lige 

præcis den undervisning, der er behov for. 

 

Jeg kan tilbyde to undervisnings moduler: 

 

1. Modul-eneundervisning (en elev per time) 40min.1 gang om ugen – 12 lektioner koster 

2250kr. 

2. Modul-gruppeundervisning (2-3 elever i gruppen) 40 min.1 gang om ugen – 12 lektioner 

1650 kr. 

 

Interesserede bedes at kontakte Kildeskolens kontor eller skrive til ivelv@yahoo.dk 

For yderligere information eller spørgsmål, ring venligst på tlf.27208096. 

 

Kærlig hilsen 

Iveta L´Episcopo 

mailto:ivelv@yahoo.dk
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Undersøgelsen gennemføres af Jonas Markus Lindstad og Maria Libak Pedersen, begge fuldmægtige i 

Justitsministeriets Forskningskontor. Forskningschef, dr.jur. Britta Kyvsgaard er faglig ansvarlig for projektet.  

Eventuelle spørgsmål om undersøgelsen rettes til Jonas Markus Lindstad (jml@jm.dk eller 7226 8447). 
 

En spændende undersøgelse 


