
Vi er parate! 
 

Håber at alle har haft en god påskeferie - nu er vi parate til 

at kaste os over de sidste tre måneder af skoleåret!  

 

Kildeskolen er åben den 2/4. Al undervisning og alle 

aktiviteter i SFO og Klub fortsætter som hidtil.   

 

I marts tog 10. klasse på studietur til Rom, vi afholdt 

Vandets Dag og der var gang i RoboCup Junior - det kan 

du læse om i dette nummer af Kildeskolenyt! 
 

I april skal alle forældre være opmærksomme på tre ting:  

 

 Vi har arbejdsweekend lørdag den 21/4 samt søndag 

den 25/4 - udfyld blanketten og giv den til 

klasselæreren.  

 

 Vi afholder den årlige ordinære generalforsamling 

mandag den 29/4 kl., 19:00.   
 

 Der er fotografering 29/4 og 30/4. 

 
 

Vores nye hjemmeside  er ved at være færdig - hvis I har 

forslag til fornyelser, skal I komme med dem nu.  

Skriv til nielsbergstedt@post.tele.dk   

 

Til alle elever: Vi ses tirsdag den 2/4 kl. 9:00! 
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Skolekalender  

April                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Mandag 1. PÅSKEFERIE - SKOLEN ER LUKKET 

Tirsdag 2. Skole, SFO go Klub åbner efter ferie 

Onsdag 3. Forældrekonsultation 5. klasse 

Torsdag 4.  

Fredag 5. Forældrekonsultation 4. klasse 

  

Mandag 8.  

Tirsdag 9. Forældrekonsultation 8. klasse 

Onsdag 10.  

Torsdag 11.   

Fredag 12.  

  

Mandag 15.  

Tirsdag 16.  

Onsdag 17. Udtræk til mundtlig eksamen i dansk 

Torsdag 18. Forældremøde 2. klasse 

Fredag 19.  

Lørdag 20 RENODAG - Vi starter kl. 10 og slutter kl. 18 

Søndag 21. RENODAG - Vi starter kl. 10 og slutter kl. 18 

Mandag 22.  

Tirsdag 23.  

Onsdag 24.  

Torsdag 25.  

Fredag 26. FRIDAG, St. Bededag - hele skolen er lukket 

  

Mandag 29. SKOLEFOTOGRAFERING  

Kildeskolens årlige ordinære generalforsamling  - kl. 19:00  

Tirsdag 30. SKOLEFOTOGRAFERING 

 

Husk at der er kaffe i SFO’en fredag den 19. 



 

 

3 

KILDESKOLEN 

Er der undervisning på tirsdag? 
Niels Bergstedt, skoleleder 
 

 

Alle skolens aktiviteter fortsætter som hidtil efter den 1. 

april. 

 

Kildeskolens undervisning, SFO og Klub påvirkes ikke af 

statens lockout. 

 

Undervisningsministeren har desuden garanteret, at 

lockouten ikke vil påvirke afgangselevernes eksamener.  

 

Den foreløbige plan er, at de skriftlige prøver afvikles i maj 

og de mundtlige i juni måned. Hvis lockouten fortsætter, vil det påvirke prøvedatoerne. De 

skriftlige prøver skal afholdes på alle skoler samtidig, og må derfor afvente afslutning af 

lockouten. Det samme gælder de mundtlige prøver, hvor vi har censorsamarbejde med 

konfliktramte skoler.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores nye hjemmeside 
 

Vi er ved at lægge sidste hånd på den nye hjemmeside. 

 

Som noget nyt kan du læse alle udgaver af Kildeskolenyt!, som vi har lavet siden september 

2004.  

 

Der er også lagt 60 billedserier ind om ting der er sket på skolen siden 2003.  

 

Hvis du har forslag til ændringer af hjemmesiden, må du endelig skrive til mig på 

nielsbergstedt@post.tele.dk  
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Indkaldelse til den  

ordinære 

generalforsamling  
 

 

    

 

                           

Valby den 28. marts 2013 

 

Kære forældre, 

 

Hermed indbydes til den årlige ordinære generalforsamling på Kildeskolen i Valby. 

 

Dato: Mandag den 29. april 2013 

Tid: 19:00 

Hvor: I kantinen. 

 

 

Dagsordenen er som følger: 

 

1) Valg af dirigent. 

2) Valg af referent. 

3) Bestyrelsen aflægger beretning. 

4) Det reviderede regnskab forelægges til orientering. 

5) Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

6) Indkomne forslag. 

7) Eventuelt. 

 

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være 

bestyrelsen i hænde senest mandag den 22. april – forslag skal sendes/afleveres eller mailes 

til Karna, skolens sekretær på 2. sal. 

 

 

Vi håber på et godt fremmøde!! 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bjørn Flygenring, bestyrelsesformand 
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Reno-weekend på skolen 
 

 

Der er atter brug for forældrenes hjælp.  

 

Lørdag den 20/4 og søndag den 21/4 er der arbejdsweekend på 

Kildeskolen. 

 

I de to dage mødes lærere, forældre og elever for at gøre vores 

skole til et pænere og bedre sted at studere.  

 

Nogle forældre kommer den ene dag – andre begge dage.  

 

Der er rigtig mange projekter: Der skal vaskes vægge, der skal sættes væv op, der skal males 

vægge, billeder skal hænges op, der skal rengøres og meget meget andet.    

 

Jo flere vi bliver, jo mere kan vi ordne.    

 

Både lørdag og søndag starter vi klokken 10:00 og slutter af klokken 18:00 – I behøver ikke 

være der hele dagen.  

 

Der er selvfølgelig frokost til alle deltagere. 

 

 

Venlig hilsen  

 

 

Niels Bergstedt 

 

 

 - udfyld og sørg for at klasselæreren får den senest mandag den 15/4  

 

 

Navn: ___________________________________________ 

 

Barnets navn:______________________________________  Klasse: ________ 

 

Fra vores familie kommer : 1____   2_____ 3_____ 4_____ og hjælper. 

 

Jeg/vi deltager lørdag klokken _________til klokken ________   

 

Jeg/vi deltager søndag klokken ________ til klokken ________ 
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Med 10. klasse i Rom 
Af Niels Bergstedt og Rikke Pedersen 
 

 

Mandag den 18/3, 5:30, mødtes 7 elever 

fra 10. klasse med Rikke og Niels for at 

tage på studietur. Med mellemlanding i 

München ankom vi til Leonardi Lufthavn 

og hyrede en minibus, der tog os til Camp 

Roma, 6 km udenfor Rom.   

 

Vi installeres i fire hytter: En til Rikke, en 

til pigerne, en til Niels og en superhytte til 

drengene, som bliver turens daglige mødested. Så af sted på indkøb - den står på lækre pizza 

stykker, og drengene laver bøffer. Efter maden slappes af, drengene tager en løbetur og vi 

mødes hos dem om aftenen. Cola, kaffe og hygge. Sådan. 

 

Tirsdag  mødes vi til morgenmad og tager af 

sted til byen med bus og Metro. På 

Barberina station smutter vi op på gadeplan 

og fortsætter mod Fontana di Trevi, der 

viser sig at være en smuk fontæne - ja, et 

helt lille vandfald. Derefter videre gennem 

byen til Den Spanske Trappe, hvor der 

fotograferes og tælles trappetrin – 138 blev 

det til. Flere steder er der små altaner, 

indrettet som hele haver med vinranker 

hængende ned fra oven. Her fra går turen 

gennem byen til Piazza del Popolo med tid 

til lidt shopping og videre langs floden 

Tiberen, hvor vi heldigvis går forkert og derfor ser et ældgammelt romersk mausoleum – i en 

baggård! Vi besøger også en Ferrari butik, 

hvor der fotograferes og diskuteres 

bilpriser. Hold da op – vi taler om 

millioner. Videre til Piazza Navona, som er 

en ren turist-magnet. Her sælges malerier 

og der mimes. Krydser torvet og går ad 

små stræder om på bagside af det kæmpe 

store Pantheon – en fantastisk bygning, 

som med sin kæmpestore kuppel blev 

påbegyndt 27 f.kr, og siden er rettet til 

gennem to årtusinder. Her optræder et kor 

med en smuk sang, som runger i hele 

bygningen. Kuppelhullet studeres og 
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fotograferet indgående, Greta og Rikke lægger sig på gulvet for at få det helt rigtige shot. Så 

er det tid til en is - noget i retning af ”tempo di gelato”. Isen nydes i 21 graders varme, med 

tanke på de stakkels vikinger der hjemme. Tilbage til campingpladsen, hvor der hygges til 

sengetid.  

 

Onsdag samles vi lidt op ad formiddagen - 

vi skal til Colosseum. På vejen ser vi det ene 

storslåede bygningsværk efter det næste, et 

sammensurium af udgravninger og 

restaureringer. Vi er midt i en 3D 

historiebog om datidens herskere over den 

største del af den da kendte verden. Umuligt 

at sætte ord på. Vælger man blot en lille bid 

af en bygning eller en enkelt kvadratmeter, 

vil det være en bog værdig. Det er ganske 

overvældende, og det skal opleves! 

Colosseum i regnvejr. Her var centrum for 

Romernes underholdning og reality-shows gennem 300 år: Sæt en kristen og en løve på den 

ovale scene og lad os få en spændende oplevelse. Brød og skuespil til folket. Sindrigt 

indrettet, så der kunne udkæmpes hele søslag i manegen. Om aftenen får vi varmen, og tøjet 

tørres, mens der er hygge hos drengene  – og så er det om at komme i seng. 

 

Torsdag skinner solen igen. Vi samles 

og tager ind gennem det solrige Rom -  

i dag gælder det Vatikanstaten. Efter 

bus, Metro og gåtur lander vi på 

Peterspladsen omgivet af det ene 

smukke kridhvide bygningsværk efter 

det andet. Den nye paves indsættelse er 

netop overstået, så der arbejdes med at 

fjerne de hundredvis af stole. Vi vælger 

at tage rundt i byen med en turistbus 

der har åben 1. sal. Her oplever vi de 

mange seværdigheder set lidt fra oven. 

Sent på eftermiddagen er det hjemad 

igen.  

 

Fredag soves der længe. Vi hænger ud på campingpladsen - der er busstrejke. Det udnyttes 

dog til indkøb af de sidste absolut nødvendige souvenirs og til at slikke solskin foran 

drengenes hus. Her er mindst 25 grader i solen. Klokken 14:30 tager vi 

med minibus til lufthavnen, hvor det går hjemad via Frankfurt.  

 

23:00 er vi atter i København med en pragtfuld tur i bagagen.        
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RoboCup Junior 

2013 
 

5. klasse deltog med fem hold i årets 

RoboCup Junior konkurrence på 

Experimentarium.  

 

Gennem flere uger arbejdede de med at 

bygge og programmere robotter.  

 

 

I den sidste uge inden konkurrencen 

var klassen flere dage på 

Experimentarium, hvor de øvede 

styring af deres robotter på selve 

banen.  

 

I weekenden før var mange af 

holdene atter der ude for at øve 

robotterne på banen. 

 

På selve konkurrencedagen kom 4. 

klasse ud og heppede på vores hold. Det var rigtig dejligt med opbakning.  

 

Vores elever var igen de yngste i konkurrencen! 

 

Alle vores hold klarede sig rigtig flot 

og fire af holdene fik 6 point, mens 

vinderen af årets løb fik 9.  

 

Rigtig flot arbejde! 

 

Tak til alle deltagerne - det har været 

nogle travle og spændende dage.  

 

Der ligger en række billeder fra dagene 

og fra selve konkurrencedagen på 

Experimentariums hjemmeside:   

 

https://plus.google.com/photos/1132000603 43661446451/albums/5857542376578635377 
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Vandets dag på Tingstedet 
 

Som en del af årets Grønt Flag aktiviteter, 

holdt eleverne fra 4. til 7. klasse en event på 

Tingstedet i Valby - det skete på Vandets 

Dag den 22/3.  

 

Klasserne havde lavet nogle rigtig flotte 

plancher, som blev udstillet på Tingstedet, 

mens eleverne gik rundt omkring pladsen 

og delte deres egne foldere ud. Det blev til 

1000 stykker til de  forbipasserende.  

 

 

Besøg på Avedøre 

Spildevandscenter 
 

4., 5., 6. og 7. klasse besøgte 

Spildevandscentret som et led i deres 

undervisning i Natur og Teknik samt Fysik.  

 

På Spildevandscentret arbejdede 4.- 6. med 

at lave regnvejr og rensning at spildevand. 

Vi så også på bakterier og arbejdede med at 

"forsinke" regnvand, så vi kan undgå en 

oversvømmelse med kloakvand.  

 

7. klasse arbejdede med hvordan vi på skolen kan forsinke regnvandet, så vi også er med til 

at gøre en stor forskel for miljøet. På 6. klasses tur deltog vores pedel, Erik, så han kunne 

hente inspiration til sit arbejde på skolen. 

 


