
Sommerferien er tæt på!  

 

Så er vi ved at være ved afslutningen af skoleåret 2015-

2016 og kan snart se frem til en velfortjent sommerferie.  

 

Inden vi når så langt, skal vi dog lige havde 20 elever 

gennem de mundtlige afgangsprøver i dansk, engelsk, 

fysik og samfundsfag, vi skal  mødes til årets Sommerfest, 

der skal være sidste skoledag for afgangseleverne (hvor 

lærerne vil gøre hvad de kan for at slå eleverne i rundbold) 

og så er der fredag den 24/6 som er sidste skoledag for 

alle.  

 

Husk at melde jeres børn til feriens aktiviteter i god tid, så 

vi kan nå at koordinere.   

 

I dette nummer af Kildeskolenyt! kan du se det 

kommende skoleårs ferieplan. Læg mærke til at der kun er 

åbent i SFO, Klub og Sommerskole i sommerferiens første 

tre uger. Læg også mærke til at vi allerede kaster os over 

det nye skoleår onsdag den 10/8, og at vi afholder 

vinterferie i februar måned.  

        

Vi ses til Sommerfesten, 

 

God sommerferie! 
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   KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   

Kildeskolen  

Høffdingsvej 14 

2500 Valby 

Kontor: 38790140 

Lærervær.: 38797140 

 

Juni 2016 

16. årgang nr. 6  

Indhold: 
* Kalender juni, juli og 

august 

* SOMMERFESTEN! 
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*  Middelaldermarked 

* Sommerfugle 

* Sørens Værksted 

* Ferieliste 
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© 2016 ved Kildeskolen Valby. Alle rettigheder forbeholdt. Kildeskolen, Valby har licensrettighed til at 

bruge Applied Scholastics TM (anvendt læring) undervisningsmetode. Applied Scholastics TM er et 

indregistreret vare- og servicemærke, ejet af ABLE Int. (Association for Better Living and Education 

International) og brugt med dets tilladelse. 
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Skolekalender – for juni, juli og august 

Juni                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Onsdag 1. Afgangsprøve i fysik - 9. klasse  

Torsdag 2.  Afgangsprøve i fysik - 10. klasse 

Fredag 3.  

  

Mandag 6.  

Tirsdag 7. Forældremøde 8. klasse 

Afgangsprøve i dansk - 9. klasse 

Onsdag 8. Afgangsprøve i dansk - 10. klasse 

Torsdag 9.  

Fredag 10.  

Lørdag 11. SOMMERFEST!!!! 

  

Mandag 13.  

Tirsdag 14.  

Onsdag 15.  

Torsdag 16. Afgangsprøve i engelsk - 9. klasse 

Fredag 17. Afgangsprøve i engelsk - 10. klasse 

  

Mandag 20. Afgangsprøve i samfundsfag - 9. klasse  

 

   Lejrskole 0. klasse 

 

 

 

Tirsdag 21. Forældremøde 3. klasse  

Sidste skoledag for afgangselever!!! 

SFO og Klub har åbent resten af dagen 

Fest for forældre og afgangselever  

Onsdag 22.  

Torsdag 23.  

Fredag 24. SIDSTE SKOLEDAG - MORGENMAD OG HYGGE 

SFO og KLUB har åbent resten af dagen 

  

Mandag 27.   

Tirsdag 28. Sommerskole 10-14 SFO og Klub er åbne 

Onsdag 29. Sommerskole 10-14 hele ugen 7-17 

Torsdag 30. Sommerskole 10-14  

 

Husk Sommerfesten lørdag den 11. juni! 
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Juli og august                                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fredag 1.   

   

Mandag 4.   

Tirsdag 5. Sommerskole 10-14 SFO og Klub er åbne  

Onsdag 6. Sommerskole 10-14 hele ugen 7-17 

Torsdag 7.  Sommerskole 10-14  

Fredag 8.   

  

Mandag 11.   

Tirsdag 12. Sommerskole 10-14 SFO og Klub er åbne  

Onsdag 13. Sommerskole 10-14 hele ugen 7-17 

Torsdag 14. Sommerskole 10-14  

Fredag 15.   

  

Mandag 18.  

Tirsdag 19.  

Onsdag 20. Skole, SFO og Klub er lukket hele ugen 

Torsdag 21.  

Fredag 22.  

  

Mandag 25.  

Tirsdag 26.  

Onsdag 27. Skole, SFO og Klub er lukket hele ugen 

Torsdag 28.  

Fredag 29.  

  

Mandag 1.   

 

    SFO-KOLONI 

Tirsdag 2.  

Onsdag 3. Skole, SFO og Klub er lukket hele ugen 

Torsdag 4.   

Fredag 5.  

  

Mandag 8. SFO og Klub åbne 7-17    

Tirsdag 9. SFO og Klub åbne 7-17 

Onsdag 10. SKOLESTART! 

Torsdag 11.  

Fredag 12.  

  

Mandag 15. FORÆLDREMØDE 9. OG 10. KLASSE 19:00 
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Invitation til sommerfest 
 

Lørdag d. 11.juni 2016 kl. 13:00 
 

 

 

Arrangementet byder på:  
 

  Fantastisk underholdning af børnene  

 

  Sandwiches  

 

  Kaffe og kage  

 

  Øl og sodavand  

 

Dørene åbnes kl. 13:00 – vi slutter kl.17:00  

 

Vi glæder os til at se jer og jeres familier til denne 

hyggelige dag!  

 

Kærlig hilsen  

 

Støtteforeningen 
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På tidsrejse med 4. klasse 
Af Anne-Marie, faglærer i Religion 

 

I år har vi brugt mange 

hyggelige timer i Religion, 

hvor vi satte os ind i den 

tro, der var i Danmarks 

oldtid: Stenalder, 

bronzealder, jernalder og 

senere vikingetid.  

 

Vi har gjort os stor umage med at aftegne de smukkeste 

og interessante ting som helleristninger, kultøkser, 

solvognene, bæltesmykke og meget andet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Derfor ville vi gerne se 

det i virkeligheden!  

 

Turen gik til National 

Museet hvor vi 

undersøgte tingene i tre 

særdeles gode og 

spændende timer! 
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Middelaldermarked i Valby Parken 
  

Igen i år var flere klasser taget til 

Middelalderen i Valby Parken. I år var det 

2., 3., 5. og en gruppe fra 9. klasse, der 

var af sted. Markedet var rigtig stort og 

med mange forskellige aktiviteter og 

boder. Eleverne i 3. og 9. klasse skulle 

arbejde sammen om at tage billeder af 

forskellige vikinge- eller middelalderting. 

Det var de gode til. Der var flere af 

aktørerne på markedspladsen som meldte 

tilbage, at det var skønt at snakke med 

så interesserede elever. 

  

Noget af det, man kunne opleve, var 

boder med middelalderens håndværk. 

Det kunne være boder med tøj eller 

rustninger, boder som kunne berette, 

hvad der var særligt ved 

middelalderen. 

  

 

Der var turneringer med 

kæmpende mænd på jorden 

og  riddere til hest. 

  

Igen i år var der en ugle-

tæmmer med på markedet. 

Vi fik en rigtig spændende 

snak om hvordan man 

holder rovfugle. 

  

Der var også flere elever, 

som i løbet af pinsen stak 

forbi med deres familier og 

fik oplevet lidt af 

middelalderen. 
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Lerdemo i biologi 
  

En del af vores studiemetode er, at man kan 

udføre ting i ler for at opnå et bedre overblik.  

 

I biologi er en del af de begreber, vi arbejder 

med, meget små og indviklede - og her er leret 

særdeles velegnet til at styrke forståelsen. 

  

Her drejer det sig om en dyrecelle og en 

plantecelle i ler.  

 

Så falder tingene på plads!  

 

Sommerfugleprojekt i  

3. klasse 
  

I 3. klasse har vi arbejdet med biodiversitet, biologisk mangfoldighed. 

 

Som en del af projektet har vi plejet nogle larver, der først blev til pupper og siden til 

sommerfugle. Sommerfuglene stod i bur hos 3. klasse. 

  

Elever var super engagerede! 

 

Nu er det tid til at sætte 

sommerfuglene fri.  

 

Vi har også plantet 

sommerfuglebuske og andre 

sommerfugleplanter.  

  

Da sommerfuglene skulle lukkes 

ud, kom eksamenseleverne fra 9. 

og 10. forbi og så på. Vi havde 

lavet en sommerfugle-fodderplads i 

gården af en stor sodavandsflaske. 

  

Et virkelig godt projekt som vi 

gerne vil udføre igen. 
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 En hilsen fra Sørens Værksted! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er altid gang i Sørens Værksted, når han byder børnene i SFO'en 

og Klubben indenfor. Så skal der arbejdes med træ!  

 

Der saves, slibes, bankes søm i - og resultatet er en masse spil, 

flyvemaskiner og biler. Der repareres også cykler og en masse andet.  

 

Kig indenfor når du henter dit barn - det her er en kreativ zone!      
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Ferie- og mødeliste for skoleåret 2016-2017 
 Af Anna Buch Lawaetz 
                                                                                                                                                                     

 

Kære forældre 

 

Hermed ferie- og mødeliste for det kommende skoleår - den kan også ses på hjemmesiden.  

 

Af større forandringer skal nævnes: Sommerskole, SFO og Klub har åbent i tre uger af 

sommerferien, vi starter det nye skoleår en onsdag og vi har indført vinterferie i februar 

måned.  

  

 

2016 
 

Sidste skoledag fredag d. 24. juni 

Sommerskole tirsdag-onsdag-torsdag i uge 26, 27 og 28 fra kl. 10-14 

SFO og klub åben i uge 26, 27 og 28 (SFO og klub lukket i uge 29, 30 og 31) 

Koloni for SFO og klub uge 31 – skolen lukket 

SFO og klub åben (hele dagen) mandag d. 8. og tirsdag d. 9. august  

Skolestart onsdag d. 10. august kl. 9 

Fælles efterårsrenovering, weekenden d. 8. og 9. oktober 

Efterårsferie d. 17.- 21. oktober (SFO og klub er også lukket) 

Julefest lørdag d. 10. december 

Juleferie d. 22. december - d. 2. januar 2017 (SFO og klub er lukket) 

 

2017 
 

Første skoledag i det nye år, d. 3. januar 

Vinterferie uge 7, den 13. februar-17. februar (SFO og klub er åben) 

Påskeferie d.10.april – 17.april (SFO og klub åben d.10. til d. 12. april) 

Fælles forårsrenovering, weekenden d. 22. og 23. april 

Store Bededag d. 12. maj 

Kristi Himmelfartsferie d. 25. og 26. maj 

Pinseferie mandag d. 5. juni  

Sommerfest lørdag d. 10. juni 

Sidste skoledag fredag d. 23. juni 

 

Hvor der ikke er anført andet, er både SFO, klub og skole lukket. Alle dage er inklusive. Vær 

opmærksom på, at vi i kommende skoleår indfører vinterferie. 

 

Der forbeholdes ret til ændringer angående fester.  
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Lejrskole på Bornholm, 7. klasse 
Af Hanne Ginge-Nielsen 

 
7. stemte på Bornholm - så der skal vi da hen! 

 

Vi mødes tidligt om 

morgenen på Valby station, 

og med tog og færge 

ankommer vi senere på 

dagen på Bornholm.  

 

Strålende sol på 

Solskinsøen! Alle finder 

deres huse, pakker ud, 

finder sig til rette og så i 

gang med at planlægge 

indkøb af mad. 

. 

Nærmeste indkøbsmulighed – Brugsen i Sandkaas – blot 1½ km væk. Den tager vi! Rigtigt 

mange indkøb og hjem med varerne. Hov, hvor er kødet? Nogen måtte gå turen igen.  

 

Første aften god lasagne - og 

så på tur til stranden. Nogle 

går i vandet!  

 

Stort gys, meget seje, det var 

iskoldt, men skøn aftensol og 

glitrende hav! 

 

Man skulle tro, at de var 

trætte - men nej da! Måtte 

bede om ro flere gange, de 

var fulde af krudt. 

 

Næste morgen soves der længe - så af sted til Allinge, 

ca. 3 ½ km væk for at hente cykler. Igen skønt vejr. 

 

Op på cyklerne og køre mellem gule marker, bakker 

og glitrende hav til Gudhjem. Bakke op og bakke ned 

og en masse smukke grøftekanter med sarte gule 

tulipaner og knaldgule mælkebøtter.   
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Endelig kommer vi til 

Gudhjem. Et par timers 

fri til at spise og opleve – 

dejlige sild, flotte klipper, 

skønne huse, glaspusteri, karamelkogeri og kæmpe is!   

 

Samme aften 3-retters menu, flot opdækning og service – klassisk 

musik og underholdning udenfor vinduerne. Imponerende. 

 

Derefter vandgang og aftenbesøg hos hinanden. Lidt sent i seng - men stor hygge. 

 

3. dag: Op på cyklerne og ind i 

landet for at se helleristninger – 

imponerende! At tænke sig – så 

længe siden, og her sidder vi. 

 

Senere kommer havgusen – 

ikke sjovt i shorts og t-shirts – 

for det er meget koldt.  

 

Så til Hammerværket. En mand kommer  

for at vise os rundt. Han forklarer en masse 

om granit, og hvor det bruges. Så skal de 

selv prøve at bryde granit. Et trykbor 

bruges til at lave huller, så i gang med 

hammer og mejsel for at lave brudlinjer, 

her efter den store hammer og granitten 

deler sig. Nu kan de indgravere skrift på 

deres stykker, som de må tage med hjem. 
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Der bliver lagt mange kræfter 

og sjæl i arbejdet. Men vi 

skulle jo til Hammershus, så vi 

siger farvel og kører videre. 

 

Hammershus er fantastisk flot - 

sikke en udsigt - men her er  

for koldt, selv om eleverne er  

gode til at finde steder med læ.  

 

 

 

 

Tilbage til cyklerne og 

ned til Allinge for at 

aflevere cyklerne. Der 

kan også shoppes lidt. 

Vi går tilbage og er 

endelig hjemme igen, 

hvor det varme tøj 

venter. 

 

I dag er det 3. hus, der 

leverer aftensmad til 

lærerne: Fantastisk 

kartoffelsuppe med 

grønt fra området.  

Fest om aftenen.  

  

Næste dag er der heldigvis fuld sol igen, for nu skal vi op til Hammerknuden og Krystalsøen  

på gåben. Det bliver en skøn tur med både ekko og klatring. 

 

Hjem igen, højt humør og dejlig tur langs kysten.4. hus sørger for aftensmad. Flot 

kombination af ris, kød og ristet rugbrødskrymmel. 

 

Så skal der læses digte op: De er rigtig gode, sjove og nogle er meget dybe. 

 

Nogle ville se semifinale i Melodi Grandprix. Det får de lov til. Josefine har fødselsdag 

næste dag, så det skal også forberedes. 

 

Sidste dag: Fejre Josefine, rydde op, pakke og laaang rejse hjem. 

 

Alle kommer hele hjem, en dejlig lejrskole er afsluttet  og så er det pinse. Og nu til sidste 

etape før sommerferien med endnu en skøn oplevelse i bagagen.  



 

 

13 

Filmoptagelser 
 

Så kom dagen, hvor 8. klasse 

skulle lave de første 

filmoptagelser til deres 

thrillerfilm.  

 

Optagelserne kørte på højtryk og 

eleverne fandt ud af, at det tager 

længere tid, end man regner med.  

 

Der var tre kameraer i gang, så 

alle scener blev filmet fra tre 

forskellige vinkler. Derved har 

redigeringsholdet en masse materiale at klippe ud fra.  

 

Der skal være biografpremiere i forbindelse med sommerfesten - så eleverne har travlt! 

 

Motorlære 
 

Nogle af 9. klasses elever 

venter med at gå til 

afgangsprøver i 2017 - så 

de har nu kastet sig over 

projekt-orienteret 

undervisning, mens årets 

prøver står på.  

 

Et af projekterne er 

Motorlære: En bilmotor 

renses, skilles og samles 

efter alle forskrifter og specifikationer.  

 

Arbejdet med motoren giver en god forståelse af de ting, som de har beskæftiget sig med i 

forskellige fag. En af vores ”mekanikerlærlinge” opdagede, at en stram møtrik let kunne 

løsnes ved at anvende Newtons lov fra fysikundervisningen: I stedet for at lægge flere 

kræfter i, forlængede han bare den nøgle han sad med.  

 

Kort fortalt, råder Kildeskolen nu over sin egen undervisningsmotor fra en Opel Vectra A, 

2.0i. Når motoren er samlet igen, bliver den udstillet i forbindelse med sommerfesten.  



 14 

TANDPLEJEVAGTORDNING FOR BØRN OG UNGE MED BOPÆL 

I FREDERIKSBERG OG KØBENHAVNS KOMMUNER 
 

Børne- og Ungdomstandplejen har som sædvanligt vagtordning i sommerferien 2016: 

 

Adresse: Tandklinikken Brønshøjvej 17,                    

Telefon:  3530 2160 

Åbningstid: Mandag – fredag kl. 8.00 – 14.00 

 

Klinikken er åben for tidsbestilling i ovennævnte tidsrum i tilfælde af behov for akut 

tandbehandling, i perioden 01.07.2015 til 07.08.2015 (begge dage inkl.) 

Ved tandpine eller tandskader uden for åbningstiderne henvises til: 

Privatpraktiserende tandlæge eller 

Tandlægevagten Oslo Plads 14, 2100 København Ø.  tlf. 35 38 02 51.  

Ved større tandskader rettes henvendelse til akut telefonen på nr. 1813 

  

  

15-Klubben 
 

I maj måned var der faste gæster i fredagens 15-Klub - en masse begejstrede og dygtige 

elever fra 0. klasse! 

 

Uge efter uge 

producerede de 

flittige elever 15 

eller flere 

eksamener, så 

de er ved at få 

deres faste 

siddepladser ved 

bordet.  

 

Vi takker for 

den flotte 

indsats!  
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God sommerferie til alle!  

Og en hilsen fra 
eksamenseleverne!  
   

 


