
En levende skole   
 

Februar var en måned med terminsprøver, 

uddannelsesparathedsvurderinger og ansøgninger om 

videre uddannelse for eleverne i 9. og 10. klasse, 

fastelavnsfest, stand-up konkurrence, teater i 6. klasse, 

praktikuge for eleverne i 8.klasse, indskrivninger i 0. 

klasse, energiundersøgelser og forberedelse af Robo-Cup.  

 

En skøn blanding af vidt forskellige og spændende 

aktiviteter.   

 

I marts tager 10. på studietur til Rom - eleverne er allerede 

i gang med at forberede deres bidrag til turen, for det 

bliver en tur, hvor de skal lede os rundt i byen, hvor de 

skal tale med befolkningen, undersøge og fremlægge hvad 

de ser og opdager.  

 

Og i dette nummer af Kildeskolenyt! kan du netop læse et 

essay af Hubbard, der handler om børns bidrag.  

 

I den her travle verden, hvor vi forældre gør alt, hvad vi 

kan, for at bane vejen for vores børn, er det sundt at 

overveje, om vi værdsætter deres ydelser i tilstrækkelig 

grad. Læs essayet - og vurder selv!   

 

For øvrigt har vi stadig et par pladser tilbage i 0. klasse for 

dansksprogede børn - vi fastholder sprogbalancen af 

hensyn til børnenes uddannelse.  
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Skolekalender  

Marts                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fredag 1. Praktikuge afsluttes for 8. klasse 

  

Mandag 4. Forældrekonsultation 7. klasse   

 

Introuge i 8. klasse 

Tirsdag 5. Forældrekonsultation 7. klasse 

Onsdag 6.  

Torsdag 7.  

Fredag 8.  

  

Mandag 11.  

Tirsdag 12.  

Onsdag 13.  

Torsdag 14.   

Fredag 15.  

  

Mandag 18. Forældrekonsultation 2. klasse  

 

 

Studietur til Rom    

for 10. klasse 

Tirsdag 19.  

Onsdag 20. Forældrekonsultation 6. klasse 

Torsdag 21.  

Fredag 22. Forældrekonsultation 1. klasse 

  

Mandag 25. Påskeferie – skole er lukket, SFO og Klub er åbne 

Tirsdag 26. Påskeferie – skole er lukket, SFO og Klub er åbne 

Onsdag 27. Påskeferie – skole er lukket, SFO og Klub er åbne 

Torsdag 28. Påskeferie – hele skolen er lukket 

Fredag 29. Påskeferie – hele skolen er lukket 

  

Mandag 1.  Påskeferie – hele skolen er lukket 

 

 

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

mellem 14:00 og 16:00!  
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Med Saffa, Poonam, Jasmin, Nicklas og Yaser 
 

 

STAND-UP KONKURRENCE 2013  

 

 

Vinderne af stand-up 2013 blev: 

 

1. Bakary fra 6. klasse 

2. Emma fra 2. klasse 

3. Azaan fra 2. klasse 
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Indskrivning til børnehaveklassen 2013  
 

 Hvis du kender nogen, der 

leder efter en plads til deres 

barn i 0. klasse, skal de ringe til 

38 79 01 40 – vi arrangerer en 

rundvisning og en personlig 

samtale. 

 

 Der er plads til 3 elever mere 

med dansk sproglig baggrund. 

 

 På www.kildeskolen.dk kan de 

se, hvad vi har at tilbyde.  

 

 Vi sammensætter klassen efter samtaler med alle børn og forældre.  

 

Indskrivning til 10. klasse 2013 

 
Indskrivningen til 10. klasse 2013-2014 er nu afsluttet.  

 

I vores 9. klasse har 11 

elever ønsket at fortsætte i 

10. for at blive styrket til 

gymnasierne.  

 

Alle andre indmeldinger er 

foretaget gennem 

optagelse.dk, som er et 

søgesystem under staten.  

 

Vi har i de forløbne 4 uger 

haft besøg af 5-6 elever fra 

andre skoler, som ønsker 

at fortsætte hos os.  

 

Al søgning afsluttes        

1/3-2013.    

http://www.kildeskolen.dk/
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Alex & Amalie 
 

 

Fredag den 15. februar 2013 opførte 6. klasse en teaterforestilling for deres forældre. Stykket 

er skrevet af musiklærer Erik og klassen selv.  

 

Stykket handler om kærligheden mellem en mand og en 

kvinde. To mennesker der elsker hinanden på trods af at de er 

meget forskellige og på trods af at de møder en masse 

modstand i livet.  

 

Teaterstykket sluttede med mange klapsalver og roser til 

skuespillerne. Forældrene var meget stolte af deres børn. 

Aftenen sluttede med et kæmpe stort tag-selv-bord, bestående 

af retter fra de mange forskellige lande, som eleverne 

repræsenterer.  

 

Endnu en gang stor tak til jer forældre for jeres støtte – og 

ikke mindst til Erik for det store arbejde! 

 

 

Med venlig hilsen 

 

6. klasse og Lilian 



 6 

Sex i uge 6 
 

Igen i år har mange af skolens 

klasser haft seksualundervisning i 

uge 6, med materialer fra Sex og 

Samfund. I materialerne er der en 

masse øvelser, hvor eleverne 

arbejder med områder som nærvær, 

at tage stilling, at lave regler for 

deres timer og de får set på, hvad de 

har tilfælles og hvor de er 

forskellige. I en af øvelserne kom 

den ene klasse frem til, at alle 

kunne lide lasagne.  

 

I 6. har alle eleverne haft ting med, 

som viser noget om hvem de er.  

 

I år har 5., 6. og 7. også arbejdet med de projektopgaver der ligger på hjemmesiderne for de 

forskellige klassetrin. Det blev til nogle rigtig spændende projekter, som eleverne fremlagde 

for hinanden. 

 

 

 

Energi Agent for en dag 
 

5. klasse har været på 

Experimentarium og deltaget i 

Energi Agent for en dag.  

 

Her arbejdede eleverne med at 

indrette et hus, så det først 

bruger så meget strøm som 

muligt, og bagefter så det 

bruger så lidt strøm som muligt.  

 

De arbejdede også med vores 

forskellige energikilder: 

vindmøller, solceller, 

solpaneler, vandkraft, 

bølgekraft og cykelkraft.  

En rigtig spændende tur. 
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5. klasse gør sig 

klar til RoboCup 
 

Eleverne i 5. klasse arbejder 

med robotter i Natur og 

Tekniktimerne, for at blive klar 

til RoboCup den 18. marts.  

 

Alle grupperne er i gang med at 

bygge deres egne robotter, så de 

hver kan stille med en unik 

robot, hvilket er et af kravene i 

konkurrencen. 

 

 

 

Den internationale Vandets dag 22. marts 
 

Eleverne er ved at forberede sig til afholdelse af 

Vandets Dag den 22 marts.  

 

I 8., 9. og 10. har eleverne arbejdet med vandets 

kredsløb i fysiktimerne, og i de næste uger vil 3., 

4., 5., 6. og 7. klasse også gennemgå emnet. 4., 

5., 6. og 7. skal besøge Avedøre 

Spildevandscenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonce 
 
Vi kan altid bruge mere legetøj i SFO’en! 
 
Hvis du har noget legetøj, som du ikke bruger mere,  
må du endelig henvende dig til Anne Marie –  
kom forbi SFO’en om eftermiddagen eller ring på 38797140! 
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       Fastelavn, er mit navn...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og så var der fastelavn med de flotteste udklædninger og tøndeslagning.  

 

Der var bjørne, prinsesser, spiderman, karate-kid, batman, der var vampyrer, klovne - ja, der 

var endda en prutte-pude, en mobiltelefon og et toilet!!! Nyd de skønne billeder! 
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At bidrage 
Et essay af L. Ron Hubbard 

 
”Du har ingen ret til at nægte dit barn 

retten til at bidrage.  

 

Et menneske føler sig kun duelig og 

kompetent så længe, det får lov til at 

bidrage med mindst lige så meget eller 

mere, end det modtager. 

 

Et spædbarn bidrager ved at prøve at få dig 

til at smile. Spædbarnet vil optræde. Lidt 

senere vil det danse for dig, komme med en 

pind, forsøge at kopiere dine 

arbejdsbevægelser – for at hjælpe dig.  

 

Hvis du ikke modtager smilene, dansen, 

pindene eller bevægelserne i den ånd, de er 

givet, er du allerede begyndt på at 

forhindre barnet i at bidrage.  

 

Det vil nu begynde at blive ængsteligt. 

Barnet vil gøre ubetænksomme og mærkelige ting med dine ejendele i et forsøg på at gøre 

dem ”bedre” for dig.  

 

Du skælder barnet ud…og dét gør det af med barnet." 

 

 

Bidrage: At give noget der er godt for en anden.   

 

Kompetent: At være dygtig til noget.  

 

Spædbarn: Et helt lille barn der ikke har lært at tale eller at gå. 

 

Ængstelig: En følelse af frygt. 

 

۞ 

 
Hav en rigtig god påskeferie! 


