
Så er vi i gang! 
 
Efter en skøn sommerferie har vi kastet os over det nye 

skoleår: 2014-2015! 

 

I feriens første fire uger besøgte rigtig mange elever 

sommerskolen, mens andre tog på daglige ture med 

SFOén. I sommerferiens sidste uge var der SFO-koloni i 

det pragtfulde Ellinge Lyng.  

 

I løbet af juli og august arbejdede lærerne med deres 

undervisningsplaner, elevplaner og udvikling af nye 

materialer. I bygningen blev der arbejdet med at indrette 

lokaler til billedkunst, sløjd og et arbejdsrum for lærerne - 

alle projekterne er godt undervejs. Klasseværelserne fik 

også en overhaling, mens rengøringsfirmaet gennemførte 

en hovedrengøring af alle fælles lokaler.  

  

Og endelig blev hjemmesiden ajourført med informationer 

om skemaer, elevplaner, undervisningsplaner og 

kalenderdata. Tag et kik - der er mange nye ting at se der.   

 

Så nu er vi parate - helt parate - til det nye skoleår! 

 

Lige en vigtig besked: Hvis du vil ansøge om 

fripladstilskud, skal du aflevere ansøgningen på skolen 

senest den 1. september.  

 

Og så: Velkommen tilbage til alle!  
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Skolekalender  

September                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag 1. Forældremøde 6. klasse 

Tirsdag 2.  Forældremøde 1. klasse 

Onsdag 3.  

Torsdag 4. Forældremøde 3. klasse 

Fredag 5.  

  

Mandag 8. Forældremøde 4. klasse Hele ugen: Hele ugen: 

Tirsdag 9. Forældremøde 0. og 2. 

klasse 

Lejrskole 7. og 8. 

klasse 

Studietur 9. kl. 

Skotland 

Onsdag 10.    

Torsdag 11.    

Fredag 12. Æbledag 6. klasse   

  

Mandag 15.  

Tirsdag 16. Forældremøde 5. klasse 

Onsdag 17.  

Torsdag 18.   

Fredag 19.  

  

Mandag 22.  

Tirsdag 23.  

Onsdag 24.  

Torsdag 25.   

Fredag 26.  

  

Mandag 29.  

Tirsdag 30.  
 

          

Husk at der er reno-weekend i næste måned,  

lørdag og søndag den  

4. og 5. 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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Sommer-SFO 2013 
Af Anne-Marie Freefield 

 

FRILANDSMUSEET 

bød atter på sine 

vidunderlige omgivelser, 

hvor man går rundt 

mellem alle de gamle 

gårde. Lige indenfor 

porten blev vi budt 

velkommen af en 

bondekone og bonde-

mand, der spillede, sang 

og dansede med os til 

"Ris-Ras-Filliong-gong-

gong"! Efter at have spist 

madpakkerne på græsset, 

så vi de morsomme skuespil om bondelivet i gamle dage. Det var så livagtigt, at man glemte 

tid og sted! Børnene deltog i løjerne med høje kommentarer og begejstring. 

 

KARLSLUNDE KALKGRAV var igen en vidunderlig oplevelse med sin meget store azur-

blå sø. I de høje kalksider rundt om søen hakkede vi efter fossiler. Der blev fundet ikke 

mindre end en ”Jord-Ægyptisk snegl”. Vi nød vore medbragte madpakker i vandkanten. 

Desserten havde vi taget på forhånd - kirsebær fra vejtræerne! 

 

I Det Gamle Akvarium i Charlottenlund havde vi en kæmpeoplevelse i form af en               

DA VINCI - UDSTILLING. Den var 

ikke i vores oplæg, men nysgerrighed 

drev os, og alle blev begejstrede. Her 

fandt vi modeller af opfindelser baseret 

på hans tegninger. Vi bookede os til et 

foredrag af en kursusholder - udover et 

par hundrede gråsprængte hoveder, sad 

vore børn helt fremme i forreste række. 

Inden forløbet gav jeg dem en ganske 

kort briefing, så de havde en idé om Da 

Vinci. Vore børn kom med spørgsmål, 

som foredragsholderen svarede helt 

seriøst, og derved kom børnenes 

medvirken til at farve foredraget ganske 

meget. 
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Vi havde også en tårndag, 

hvor vi som nogle af de 

første besøgte det nyligt 

åbnede 

CHRISTIANBORG 

TÅRN. På vejen nød vi 3 

IRSKE SPILLEMÆND, 

som havde et forrygende 

talent for at begejstre 

publikum, og deres 

livsglæde flød totalt over. 

Tilhørerskaren var 

tryllebundet i meget lang 

tid. Da der hen mod slutningen var en kort pause i musikken, hoppede Emma og Julie op og 

krammede spillerne. Tilhørerskaren jublede, resten af vore børn sprang op og krammede og 

de øvrige børn af turisterne sprang nu også op. Der var ikke et øje tørt!  

 

Efter en lang og vidunderlig dag i PRÆSTEMOSE BADET, hvor Sand havde givet den gas i 

lang tid i bølgerne sammen med børnene, sad jeg og ventede. Livredderen kom ud med sorte 

solbriller på og spurgte om vi ikke kendte hinanden. Jeg havde ingen idé, så han måtte 

fortælle sit navn og tage solbrillerne af. Det viste sig, at livredderen var en af de børn jeg 

passede for ca. 35 år siden! Vi fik en rigtig god snak, det gjorde mig naturligvis virkelig 

glad! På vejen tilbage så børnene en kæmpe buket blomster ved vejen, hvor der havde været 

et mord. 2 af vor børn, Elias og Sylvester gik spontant hen og lagde hver en 5-krone blandt 

blomsterne! 

 

Vi tog til BREDE VÆRK, som regnes for "Industriens Vugge" i Danmark. Stedet er idyllisk 

og meget stille! Vi opdagede en lille genbrugsbutik i længen på gården. Den var proppet med 

legetøj og andre gode 

sager. Den ældre dame 

forelskede sig i børnene, 

og vi brugte en times tid 

på "INDKØB" til 

begejstrende lave priser. 

Børnene elskede det! 

Senere var vi i selve 

udstillingen, og i sidste 

hal var der indrettet 2 

lange, professionelle 

samlebånd, hvor børn og 

voksne kunne interagere 

med hinanden ved at samle kuglelejer, kvalitetskontrollere og sortere. Det var så sjovt, at én 

kom til at tisse i bukserne, og så var andet at gøre end at gå ud på toilettet og trykke 150 

gange på håndtørreren!  
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TEKNISK MUSEUM i 

Helsingør var et hit! 

Her var 5 haller med alt 

indenfor teknik, 

mekanik, maskiner, fly, 

biler. Et sted for 

"drenge-røve", men 

bestemt også for 

"rigtige piger"! Alle var 

begejstrede! Tænk, at 

man kan gå ind i nogle 

haller, og se 

eksemplarer af alt fra 

ens barndom,  

forældre-, bedste- og olde- og tip- og tiptip-olde-forældres barndom ...! Vildt! 

 

Da vi passerede BOTANISK HAVE, kom vi ind i Palmehuset. Da en meget omtalt plante, 

netop var i blomstring - næsten 2 meter høj - var TV2 også i Palmehuset. Vi havde været der 

2-3 minutter, så blev Nayla ringet op af sin søn Altamash. Han lå derhjemme foran deres TV 

og så Nyhederne. Han sagde: "Hvad laver I? Hvor er i henne? Emily er på TV!" Denne 

episode var faktisk næsten sjovere for OS end selve planten!  

 

Ikke mindre end 2 gange vendte vi tilbage til VAND-LEGEPLADSEN i Fælledparken; det 

er et sandt eldorado af vandaktiviteter, og her elskede børnene det fantastiske "frirum", det er 

at være her. 

 

Vi mødte JULEMÆNDENDE, der var samlet fra hele Norden til deres årlige træf her i 

sommervarmen. Vi var på KANAL-RUNDFART og ude ved Den Lille Havfrue var der 

proppet med flinke, gamle langskæggede mænd og juledamer i flotte, tykke, røde julekåber. 

De havde symfoni-orkester, delte godter ud og var i overstadigt humør. Fantastisk at ramle 

ind i 2-300 julemænd! 

 

Som sidste tur tog vi via Fisketorvet med Havnebussen og 

lige til døren af EXPERIMENTARIUM CITY. På vejen 

kikkede vi ind til Liams mor i butikken Bahne (hun blev 

overrasket, kan I tro!), i hallen gav vi Sand 

fødselsdagsgave og sang fødselsdagssangen, så det 

gjaldede på hele Fisketorvet! Vi sluttede med et par 

vidunderlige timer i Experimentarium!  

 

Kort og godt: Det blev til FIRE VIDUNDERLIGE UGER! 
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SFO-kolonien!  

Af Anne-Marie Freefield 

Årets SFO Koloni til 

Ellinge Lyng.  

 

Atter engang havde vi 

fem fantastiske dage 

sammen - samtlige 22 

børn og 6 voksne! 

Praktisk taget ingen 

konflikter, så der var en 

masse "gode 

vibrationer"! 

 

Da vi sluttede, og alle 

faciliteterne skulle 

checkes, sagde Feriegårdens ansvarlige: "Jeg vil slet ikke checke i år, jeg VED alt er i 

orden!"  

 

Nu skal I høre, hvordan vi bar os ad: 

 

Vi lavede seks rigtig gode hold, hvor enhver er medansvarlig i, at hele gruppen hjælper til. 

Der var i år følgende grupper: "ØGLERNE" "HOLD 7" "SHARKS" "HOLD 

CANDYFLOSS" "KATTEPIGERNE" og "ALL STARS". Hver dag blev værelserne 

checket, alle bød til og hjalp i køkkenet og med borddækning og afrydning. Enhver positiv 

og hjælpende hånd blev påskønnet og sammenlagt dagligt, når vi samledes. I slutningen af 

ugen var det så "HOLD CANDYFLOSS" og "KATTEPIGERNE", der havde flest point! 

 

Om tirsdagen tog vi 

frejdigt af sted til 

MINIGOLF. Vi satte 

os ind i reglerne, og 

fik nogle rigtig 

muntre timer. Sand 

og Marcus lavede 

"HOLE IN ONE", og 

ELENA højeste point 

af alle børnene! 

Mange af os kendte 

ikke meget til 

minigolf, men efter 

de 18 baner, var vi 
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alle "helt oppe at køre" og fjantede løs! Vi gik den 

lange vej både frem og tilbage, men på den allersidste 

skovvej tog Rita os i bilen! Jubii! 

 

Som et højdepunkt tog de ældste elever fra 4. til 7. 

klasse på NATTEBADNING med Sand. Der var godt 

med STJERNER og STJERNESKUD og SUPER-

MÅNEN var meget flot! I det hele taget kunne man 

mærke, at hele naturen var varmet igennem pga. den 

varme sommer. Vi var rigtig heldige med et behageligt 

vejr! 

 

Vi havde også igen i år sat to store borde sammen 

nede i hjørnet af haven. Her blev der tegnet løs 

sammen med Søren og skrevet breve hjem sammen 

med Lisbeth. Vi plukkede også LYNG, og der blev 

lavet en LYNG-KRANS! 

 

Pludselig kom 

Søren en dag 

farende ind, han 

havde netop 

opdaget en 

SPÆTTE-

KOLONI lige klods op af vores egen koloni! Vi gik 

derover. Og ja! Der var godt 15 spættehuller i 

træstammerne! Næste dag kom Søren igen farende, 

han havde i samme område stået ansigt til ansigt med 

en BAMBI! Også her i dette område og helt tæt på os 

holdt der en hel flok dådyr til! SMUKT! I det hele 

taget gjorde vi meget ud af at være 

OPMÆRKSOMME PÅ NATUREN. Vi tilskyndte 

konstant børnene til at holde øje med naturen. Så når 

der blev set heste, køer, får, egern osv. blev 

begejstringen videregivet! 

 

Vi var atter glade over, at Rita var vores MAD-MOR. 

Rita laver ganske enkelt LÆKKER MAD. Det er 

skønt, at have en mad-mor med et så sprudlende 

humør, og som vil sørge for, vi har det godt! En dag 

grillede vi udenfor, en anden spiste vi store pizzaer, en 

tredje pasta med kødsovs, og en fjerde  

karrygryde! Rene lækkerier for en barnesjæl! 
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Vores SUND-SLIK-KIOSK havde igen dagligt åbent, og her kunne man snolde mellem ca. 

40 forskellige slags sund slik: Masser af forskellige nødder, tørrede frugter - hvad med et 

TØRRET JORDBÆR?! - sesambarrer osv. Det var ganske enkelt lækkert, og denne tjans 

stod de store piger for! 

 

Sidste dag holdt vi en stor olympiade, som kaldtes "KOLONIADE". Holdene fik opgaver, og 

gik fra post til post. Sammenfaldende med det blev vi ringet op, om det var i orden, at der 

kom en bus forbi med ca. 40-50 mennesker, der skulle besøge koloni-faciliteterne. Det var 3 

forskellige interessegrupper: Medlemmer af FOLKETINGET, medlemmer af 

LÆRERFORENINGEN og så KOLONIKONTORET!! Alle var meget muntre, og alle vi 

voksne fik en lang snak med mange af disse personligheder, og også børnene blev der 

snakket med! Vi fortalte med begejstring om vore skole! - og det blev modtaget med stor 

glæde, kunne vi se. Det 

var både dejligt og meget 

interessant. De havde 

regnet med huset var 

tomt, da folkeskolen jo 

var startet i uge 33! Sjovt! 

 

Om aftenen sluttede vi 

traditionen tro af med god 

mad og underholdning.  

 

Jasmin havde selv spurgt, 

om hun måtte være 

TOAST MASTER og i 

grand-style fik hun de forskellige på scenen. Denne aften, hvor underholdningen stod på 

SKRALDER-GRINTE VI GODT EN TIME NON-STOP. Især Elias lavede en genial god 

PINK PANTER i sovepose. Vi kommer til at se ham igen, der er talent her, venner! Men 

også Marcus blev tvunget på scenen med alle husets gryder, og gav hans TROMME-SOLO 

med sit rene natur-talent herfor; han bad om "et hoved", og Nicklas meldte sig. Med jævne 

mellemrum blev han gokket i hovedet af trommeslageren! STOR MORSKAB!! 

 

TAK, TUSIND TAK TIL ALLE VOKSNE, NÆSTEN VOKSNE (store børn), BØRN og 

MINDRE BØRN! Faktisk havde vi hele seks drenge fra den gamle "0-te" og den nye "0-te; 

alle klarede I jer over al forventning. 

 

TAK fordi I var med til at skabe en tur, hvor om Rita sagde: "Har du lagt mærke til, der slet 

ingen konflikter er?" 
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Nye ansigter... 
 

 

 

 
 

                   

 

  

Når det nye 

skoleår går i 

gang, er der altid 

en hel masse nye 

ansigter på 

skolen.  

 

I 0. klasse er der 

14 helt nye 

elever, der kaster 

sig over 10 års 

skolegang.  

 

I 10. klasse er der 

8 elever, som 

kommer fra 

andre skoler – de 

andre 10 gik også 

i 9. her på skolen 

og har besluttet 

sig til at tage et år 

ekstra for at opnå 

et bedre 

fundament til 

gymnasiet eller 

de tekniske 

skoler. 

 

I skrivende stund 

er der 184 elever 

på skolen og flere 

er på vej.  

 

Vi ønsker alle de 

nye elever 

VELKOMMEN!   

♦ 
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Nye elevplaner 
Af Niels Bergstedt 

På Kildeskolen har vi en mangeårig tradition for at 

give hver elev en arbejdsplan for skoleåret − den 

såkaldte elevplan. 

Formålet med en elevplan er at give eleven, 

lærerne, forældrene og ledelsen et redskab til at 

vurdere de faglige fremskridt og dermed gøre det 

muligt at vurdere den indsats, der er påkrævet 

resten af skoleåret.  

På Kildeskolen er fagene inddelt i en række 

punkter, som skal færdiggøres i løbet af skoleåret. 

Det gælder for alle klasser fra 0. til 10.. 

Faget dansk kan f.eks. være inddelt i et antal 

diktater, stile, bøger, grammatiske punkter, 

læsetester osv., som samlet udgør skoleårets 

pensum. 

Hvis en sammentælling viser, at klassens elever 

skal gennemgå 240 punkter i løbet af året, udregnes 

det ugentlige niveau til at være 6 færdiggørelser, 

fordi der er 40 uger i et skoleår. Eleven har nu 

et mål for sin ugentlige præstation, som er angivet 

på elevplanen. 

Da udeblivelse fra undervisningen eller det at 

komme for sent kan forstyrre en elevs fremskridt i 

betydelig grad, er tal for disse tilføjet elevplanen. 

     

Hver uge indfører klasselæreren sine elevers 

færdiggjorte punkter i elevplanen. Hermed bliver 

det muligt at vurdere den faglige 

udvikling løbende.  

Hvis en elev ikke rykker i et fag, interviewer 

klasselæreren eleven for at lokalisere og afhjælpe 

besværet. 

Hvis en elev rykker godt i et fag, bruges planen til 
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at anerkende den gode indsats. Med 15 færdiggørelser inviteres eleven til frokost i 15-

klubben om fredagen.       

Klasselæreren sender elevplanen til forældrene 3 gange årligt og bruger den som 

udgangspunkt i årets 2 forældrekonsultationer. 

Du kan se alle elevplanerne på hjemmesiden. 

Nye Undervisningsplaner 

På hjemsiden kan du også finde 

undervisningsplanerne for hvert fag til skoleåret 

2014-2015. 

 

Hvert år vurderer lærerne om sidste års 

undervisningsplaner skal forbedres. Når de er ført 

ajour og godkendt af Kildeskolens ledelse, lægges 

planerne på vores hjemmeside.  

 

På hjemmesiden kan du se årets planer for 0. klasse, 

billedkunst, biologi, dansk, engelsk, filmkundskab, 

fysik, geografi, historie, idræt, matematik, musik, 

natur/teknik, religion, samfundsfag og tysk. 

         

Området læringstid er ikke omfattet af 

undervisningsplaner, da vi i det kommende år ønsker 

at indhente erfaringer, før planerne skrives.   

 

 

Nye skoleskemaer 
 

På hjemmesiden kan du også finde 

hver klasses nye skemaer.  

 

Klasserne har flere timer end tidligere 

og der er tilføjet den såkaldte 

læringstid.   

 

Vore to lektiecaféer holder fortsat  

åbent til 16:30 – da de er frivillige 

ordninger, står de ikke på skemaerne.      
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Nyt om bygningen 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Med skolereformen, den længere 

undervisningstid og med læringstiden 

blev det nødvendigt at forbedre 

skolens faciliteter.  

 

Først og fremmest ville vi gerne have 

et lokale hvor syning, tegning, 

malning og lignende fik bedre vilkår. 

Derfor kastede pedellerne, Erik og 

Jerzy, sig over at renovere det gamle 

klubrum , så der nu er plads til alle de 

spændende aktiviteter.  

 

Næste punkt på dagsordenen drejede 

sig om et værksted, hvor der kan 

arbejdes med træ. Der er indkøbt en 

høvlebænk, nyt værktøj er på vej og 

Søren og Sand er ved at indrette 

lokalet i kælderen til ordentligt 

arbejdsrum. De er begge store fans af 

træarbejde - så lad os se, hvad der 

kommer til at ske i lokalet. Søren 

nævner i hvert fald, at det kunne 

blive sjovt at lære eleverne at 

reparere deres egne cykler! 

 

Nu skulle lærerne jo også have bedre 

arbejdsfaciliteter! 

 

Derfor er vi ved at indrette et godt 

område med tre nye computere, hvor 

lærerne kan udvikle nye materialer, 

hvor der kan printes, mailes og meget 

andet.  

 

De tre projekter forventes afsluttet i 

løbet af september måned!             
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