
Slutspurten er sat ind... 
  

I maj måned går vi i gang med årets eksamener. Ud over 

de faste prøver i 9. og 10. klasse i dansk, engelsk, 

matematik og naturfag, har 9. trukket fagene geografi og 

historie. Det bliver en spændende tid, som selvfølgelig 

afsluttes med en stor fest for alle afgangselever!    

 

Vi havde en god Arbejdsweekend og Generalforsamling i 

april. Der var ikke så mange deltagere, men de, der kom, 

fik en masse fra hånden!  

 

Så: En kæmpe tak til alle de forældre, der er med til at 

skabe VORES skole! 

  

April stod også på 8. og 10. klasses studieture til Berlin, 

påskeferie med aktiviteter i SFO'en, Overlevelsesturen 

Eaglewatch Force for de større elever, fotografering, 

super-15-klub, Roskildetur, feltundersøgelse, påskehygge i 

0. klasse og reparation af skolens kloakker.  

 

Alt i alt en dejlig måned, trods et særdeles skiftende vejr! 

   

Inden længe sender vi det årlige brev med kalenderdata for 

det nye skoleår, med tilmeldinger til sommerskole og 

sommer SFO og med ansøgninger om tilskud til 

skolepenge - vær opmærksom på de forskellige tidsfrister!   

 

Og ellers: Nyd atter et fint nummer af Kildeskolenyt!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   

Kildeskolen  

Høffdingsvej 14 

2500 Valby 

Kontor: 38790140 

Lærervær.: 38797140 

 

Maj 2017 

17. årgang nr. 5  

Indhold: 
* Kalender 

* Eaglewatch Force 

* Arbejdsweekenden 

*  Med 8. til Berlin 

* Med 10. til Berlin 

* Til Roskilde 

* Feltundersøgelse 

* Ferieliste 2017-2018 

* Generalforsamling 

* Formandens beretning 
 

© 2017 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. 
 



 2 

Skolekalender  

Maj                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Mandag 1.  

Tirsdag 2. Skriftlige afgangsprøver 9+10.: Dansk, retskrivning og læsning 

Onsdag 3. Skriftlige afgangsprøver 9+10.: Matematik, uden hjælpemidler 

Skriftlige afgangsprøver 9+10.:  Matematik, med hjælpemidler 

Torsdag 4. Skriftlige afgangsprøver 9+10.: Dansk, skriftlig fremstilling 

Fredag 5.  

  

Mandag 8.  

Tirsdag 9.  

Onsdag 10. Skriftlige afgangsprøver 9.: Udtræksfaget Geografi 

Torsdag 11.  

Fredag 12. Store Bededag - hele skolen er lukket 

  

Mandag 15.  

Tirsdag 16. OMFOTOGRAFERING!  

Forældrekonsultation 7. klasse 

Onsdag 17.  

Torsdag 18. Forældrekonsultation 2. klasse 

Fredag 19.  

  

  

Mandag 22.   

Tirsdag 23.   

Onsdag 24. Forældremøde 0. klasse 

Torsdag 25. Kr. Himmelfartsferie - hele skolen er lukket 

Fredag 26.  Kr. Himmelfartsferie - hele skolen er lukket 

  

Mandag 29.   

Tirsdag 30.  

Onsdag 31.  

 
 

Husk tilmeldinger til sommerferiens aktiviteter!  
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 EAGLEWATCH FORCE 2017 
Af Dennis Greve Christensen 
 

”Situationen er den, at fjenden er blevet nedkastet over Fensmark og er i bevægelse i retning mod Kalbyris.” 

Med disse ord blev Eaglewatch Force 2017 blæst i gang, og alle kunne se frem til en weekendøvelse med 

deltagere fra Kildeskolen og medlemmer af 16+ hold som træningsobjekter. 

 

Deltagerne fra Kildeskolen var på overlevelsestur og mødte ind fredag kl. 21 ved Bonbon Land, hvorpå de 

skulle bevæge sig gennem mørket i området forbi 16+ holdets patruljer. Den direkte rute til målet er på 5 km 

og jagten blev overvåget ved hjælp af satellitkort projekteret på et lærred sammen med meldinger fra alle 

enheder og sms’er gennem Hannah fra 8. klasse i den hektiske kommandostation. Hun klarede opgaven fint!  

 

Lørdag formiddag skulle deltagerne køres til Enø Strand. Dertil kræves træning i at flytte mange mennesker 

og udstyr i samlet flok. Det gøres ved kolonnekørsel med 8 køretøjer og trafikregulering af lyskryds 

undervejs - det kunne vore deltagere godt lide. Deltagerne mødte en blæsende strand i gråvejr, og så blev de 

sat sammen to og to med makkere, de ikke kendte. Turen gik til den anden ende af stranden, modtagelse af 

en 24-timers feltration og så tilbage. Den herlige tur i sandet og den blæsende friske luft fra Karrebæk Bugt 

gav alle deltagere røde kinder og trætte ben. 

 

Resten af lørdagen gik med maksimum træning: Der var roterende 

værksteder med udstrækning af muskler og led, bygning af bivuak, 

bevægemåder i terræn og hundes adfærd – og det var især en udfordring 

for deltagere, der var bange for hunde. 

 

Kl. 21.00 bevogtede deltagerne hjemmeværnsgården, hvilket kulminerede 

i et stort angreb af 15 minutters varighed kl. 03.00. Deltagerne fik en pølse 

til natmad og gik til ro kl. 05.00 - for at blive vækket igen kl. 07:00! 

 

Olivia løb flot med prisen som Årets Eagle. Hun var den deltager, der 

opnåede den største personlige udvikling gennem samtaler, 

opgaveløsninger og håndtering af svære situationer. 

 

Det medlem af 16+ holdet, der skilte sig mest ud, var Stefan fra 10. klasse 

– han blev udvalgt for sine lederevner.  

 

Stort tillykke til jer alle! 
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Arbejdsweekenden 
 

 

Den 22. og 23. april var der Arbejdsweekend på 

skolen.  

 

Lørdag var vi 25 voksne og børn, om søndagen kom 

13 - så 38 skønne mennesker havde afsat tid til vores 

fælles projekt: Kildeskolen!   

 

Der blev vasket vægge og træværk i hele huset, alle 

toiletter fik en overhaling, køkken og SFO'en en 

hovedrengøring, gamle sager blev sendt til storskrald, 

ukrudt blev fjernet, et depot ordnet og ved boldbanen 

blev væggene malet.  

 

Skal love for at det pyntede! 

 

En kæmpe tak til 
 

Kathrine, Lisbeth, Marie, Thomas, Asma, Aroush, 

Karen, Nicolaj, Radhika, Torben, Markus, Felix, 

Anthony, Peter, Lilian, Christina, Lisa, Tanja, 

Sara, Morten, Stuart, Lone, Clara, Melih, Aynur, 

Karen Marie, Sajjad, Klaus, 

Sylvester, Otto, Mohammad, 

Ulrich, Bjørn og Dalith.     
 

Tak for jeres gode indsats! 



 

 

5 

Ikke mere regnvand 

i kælderen... 
 

Gennem en del år har vi haft problemer 

med vand i kælderen efter skybrud.  

 

I slutningen af april fik vi besøg af et 

kloakfirma, der reparerede vores 

regnvandsbrønde, så vandet nu kan 

flyde ud i kloakken - og ikke under 

gulvet i SFO'en! 

 

 

Kanalrundfart med 9. klasse 
 

Torsdag inden påskeferien tog 9. klasse og Maria på 

kanalrundfart i de københavnske kanaler.  

 

Turen afgik fra Nyhavn og udover 3 andre passagerer, 

havde vi båden helt for os selv.  

 

Vi sejlede af sted og kunne nyde den timelange sejltur i et 

sjældent smukt solskinsvejr, komplet med blå himmel og 

hvide lammeskyer.  

 

Det perfekte vejr til en lærerig tur som turist i egen by!  

Kan klart anbefales!  
 

Fotografering  
 

I april havde vi besøg af Odense 

Skolefoto, som sørgede for årets billeder 

af elever og klasser.  

 

Den 16/5 kommer fotografen tilbage for 

at tage billeder af 7. klasse, lærerne og det 

store fællesbillede. Ved samme lejlighed 

omfotograferer han elever, hvis billeder 

ikke var gode nok.  
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Med 8. til Berlin 
Af Hanne og Dennis 

 

De havde virkelig arbejdet meget, 

for at det kunne lykkes at 

kombinere en sprogrejse med en 

lejrskole.  

 

Nu kom dagen endelig. Op klokken 

meget, meget tidligt, og af sted til 

lufthavnen. 

 

Næsten alle kom til tiden - en 

manglede - lærerne fik sved på 

panden, men hun dukkede op! Pyh! 

En opdagede, at hun havde glemt 

sin pung med ALLE pengene i! 

Drama! Men i sædvanlig 8. klasses 

stil trådte nogle stykker til og hjalp 

med at løse det problem. Så kunne 

vi gå i flyveren.  

Alt gik planmæssigt, indtil vi skulle 

finde hotellet. 

 

Sporvogn, eller gåben? Til sidst blev det gåben- det blev lidt for svært at finde ud af de 

afgange på tysk. Meeen! Nu skulle der jo bruges kort og gps. Vi fik en meget lang tur 

gennem Berlins gader med vores kufferter (heldigvis var de på hjul), og der var meget at se 

på. 

 

På hotellet var der lidt frem og tilbage om vores værelser, det tog tid, men blev løst. 

Ud at opleve Berlin. Flot vejr og en meget smuk flod med mange imponerende bygninger, 

ned til DDR museet.  

 

Vi så så meget, der var 

temmelig forskrækkende: 

Pottetræning af helt små børn, 

udspionering af private 

lejligheder og flere andre 

ubehagelige kontrolfaktorer. 

Heldigvis kunne de også 

prøve deres evner, som Lada 

chauffører. Det gik ikke så 

godt. Det er en meget svær bil 
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at styre. Men det var 

sjovt. Videre rundt i 

Berlin på egen hånd. 

 

Vi skulle ud og spise nu. 

Beskeden var ganske 

enkelt:”Vær tilbage     

kl. 20:30, og vær mindst 

tre sammen, når I går ud 

uden lærere”. Det fandt 

alle undtagen to ud af, 

så de måtte finde en 

taxa. Nu skulle man tro, 

at alle var meget trætte -  

men nej! Der var en masse overskud til at hygge. 

 

2. dag var vi på storopgaveløsning på tysk, og mødtes ved Brandenburger Thor. 

 

3. dag. Check Point Charlie, Ritter sport en masse chokolade, Volkswagen udstillingen, hvor 

de øvede deres evner til at skifte dæk og køre racerbil, igen, som med Ladaen, temmelig 

svært ikke at køre ind i folk, eller simpelthen at brage lige ind i en mur. Der blev også tid til 

at gå på kaffebar og shoppe. 

 

4. dag. En masse egentid = SHOPPING! 

Men dog på tysk. Der var også nogle, 

som nu var så trætte og småsyge, at de 

kun tog på lidt shopping, og ellers 

hyggede sig gevaldigt på hotellet. Der 

var mange besøg til Alexander Plads, 

hvor shoppingparadiset fandtes. Et par 

tog dog på rundtur med sporvogn og 

bus i Berlin. De fik virkelig prøvet deres 

tysk af og fik set en masse. 

 

5. dag hjemrejse. Nu kunne vi vejen til 

stationen. Der var ikke særligt langt at 

gå. 

 

Hele hjemrejsen gik fint, alle var med 

tilbage, og vi havde haft en dejlig tur, 

hvor alle mål blev nået. 

 

Hjem til en velfortjent påskeferie!  
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 Med 10. til Berlin 
Af eleverne i 10. klasse 

 

Mandag klokken 06:00 stod vi 

trætte ved DGI-byen. Da alle 

var samlede, tog vi med bus til 

Gedser for at sejle til 

Tyskland. I bussen fik vi både 

sunget, hygget og spillet kort - 

og sovet. Vi ankom til Berlin 

omkring 13:30 og gik så til 

hotellet, som lå omkring 20 

minutter fra stoppestedet. 

Efter at være indlogeret gik vi 

rundt i området resten af 

dagen - så vidste vi, hvor vi 

var.   

 

Tirsdag morgen mødtes alle i 

lobbyen klokken 8:30 - vi 

skulle til DDR museet i grupper og selv finde vej. Vi blev sendt af sted på egen hånd, og så 

gik turen ud på nye opdagelser. Før vi skulle mødes ved DDR museet, ville vi have 

morgenmad. Så de første 45 minutter gik med at finde et sted, hvor de faktisk solgte god 

morgenmad og ikke bare noget sukkerstads. Det sted, hvor vi spiste, lå 5 minutter fra DDR 

museet, så det var ikke det store problem. Efter vi havde spist, løb vi til DDR museet, da vi 

var sent på den. Vi fik at vide, at vi alligevel ikke kunne komme ind, da der allerede var for 

mange mennesker derinde, så vi valgte at tage derud om aftenen. I mellemtiden, der 

udforskede vi mere af Østberlin. Vi 

tog først hen til Ritter-sport, hvor 

man kunne få alt slags chokolade, vi 

tog også til mange andre 

seværdigheder såsom Brandenburger 

Tor, Mindesmærket for Europas 

myrdede jøder og resterne af 

Berlinmuren. Dog var der nogen, der 

tog en lille omvej med toget mod 

Polen! De kom tilbage. Da klokken 

slog omkring 18, var vi alle mødt op 

ved DDR-museet og var klar til at gå 

tilbage i tiden. 
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Onsdag morgen mødtes vi 

igen i lobbyen. I dag skulle 

vi besøge Sachsenhausen, 

som var Berlins 

koncentrationslejr. Vi tog 

hen til hovedbanegården og 

med metroen mod 

Sachsenhausen. Efter en 

kort bustur fik vi en guide, 

som havde styr på sine ting. 

Hun var letforståelig og 

gjorde tingene mere 

interessante jo mere hun 

talte. Sachsenhausen var et 

meget barskt sted, hvor folk blev dræbt på grund af deres identitet. Turen gav os et helt andet 

indblik, da man faktisk så det i virkeligheden og ikke på en skærm.  

 

Torsdag morgen gik turen til det tekniske museum. Efter morgenmaden var der eventyr i det 

store museum, som var fuld af ny og gammel teknologi. Vejret var dejligt men vi blev alle 

indenfor for at nyde teknologien - samt en stor 3D globus som lærerne legede med i flere 

timer! Efter besøget gik turen til Alexanderplatz, hvor der blev shoppet og spist masser af 

junkfood. Turen gik så til Berlin-tårnet, hvor der blev taget masser af billeder og selvfølgelig 

selfies. Da vi kom tilbage på hotellet, blev der fortalt historier fra de forskellige gruppers 

eventyr: Alt fra prostituerede og gode restauranter. Om aftenen tog "alle" op på deres 

værelser og sov - eller: Der 

var en håndfuld mennesker, 

der samlede sig i et af 

gruppernes værelser for at 

spille poker til kl. 02:00, - det 

vidste lærerne ikke ved noget 

om!  

 

Efter lidt shoppetid fredag 

formiddag var destinationen 

København. Vi forlod 

hotellet, gik ind til bussen og 

så af sted. Busturen var lang 

men til at holde ud, for der 

blev igen hygget og sunget.  

 

 

 

Vi var i København kl. 23:00 hvor alle gik fra hinanden - efter en dejlig tur!  
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Tre dejlige dage i påsken 
Af Sand 

 

SFO'en havde åben 3 dage i Påsken, tre dage der bød på 

sjov og påske hygge. 

 

Mandag tog vi på Bispebjerg byggelegepladsen ved 

Bispebjerg Station. 

  

Tirsdag var det store bagedag i 

SFO'en og efterfølgende så vi 

påskefilmen "HOP" 

 

Onsdag var vi på påskejagt 

rund omkring på skolen, hvor 

Påskeharen havde været forbi 

med æg. 
 
 

Biodiversiteten i 

skolegården 

vokser 
  

I denne måned fandt eleverne fra 2. 

klasse en rigtig fin bille i 

skolegården.  

 

Sådan en har vi ikke haft længe, så 

det går fremad med vores 

biodiversitet.  

 

Det er skønt at se! 
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28 i 15-klubben 
 
Det må vist være årets 

rekord!   

 

Fredag den 21/4 var der 28 

elever, der skulle belønnes 

for strålende indsats - de 

havde alle lavet 15+ 

eksamener - og 

højdespringeren var 

Cassandra med 28 stykker! 

 

Alle fortjente i den grad at 

blive trakteret med 

kakaomælk, boller og gifler!    

 

 

 

 

Copenhagen Games - vi har en vinder! 
 

Det skete i 

Øsknehallen:  

Eventen Copenhagen 

Games afholdes én 

gang årligt, og det er 

den største gaming 

event i Danmark med 

konkurrerende hold fra 

hele verden. 

 

Lige før den store 

finale var der 

talentkonkurrence hvor 

vinderen fik markedets 

bedste gaming-stol.  

 

Første pladsen blev taget af  Zain Khokhar fra 9. klasse! Zain lod dommeren blande en 

Rubiks Cube og løste den på rekordtid! Godt gået, Zain!  
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Med 4. klasse i Roskilde 
Af Hanne Ginge Nielsen 

 

I historie har vi studeret om 

vikingetiden, og 

vikingeskibsmuseet er et af de 

få museer, der er åbent om 

mandagen, så der måtte vi til.                                                                                                                       

Vi ankom til Roskilde, hvor 3 

meget store vaser er opstillet 

tæt på stationen – de skulle 

beses.  

 

Dernæst forbi Roskilde 

Domkirke, hvor de kunne se de 

store munkesten og dronning Margrethes forældres gravsted. 

Videre til Sankt Hans kilde- meget spændende- især at følge dens løb, som endte i en lille sø. 

Ved siden af kilden var der heldigvis en pløjemark – så fik de syn for sagen. 

Igennem parken, og så ned til museet. 

Der var ny tjærede tov og tovværk. Det giver klistrede fingre at røre ved, og det har en meget 

speciel lugt.  

 

Der var også tynde 

flager af træ, som blev 

brugt til tovværk, kan 

man det? 

 

En tur i vikingeløbe- 

træningslabyrinten. 

Og så ind på museet. 

De så film om rejser 

med vikingeskibe, og 

hvordan de lavede 

skibene, også hvordan 

træflagerne blev 

forvandlede til tov. 

Så så vi på de udstillede skibe, imponerende. Men det sjoveste var nok at klæde sig ud som 

vikinger og lege i de 2 skibe. 

Til sidst en tur i butikken, og så retur til stationen, via parken, hvor de kunne spise resten af 

madpakken og lege noget mere. 

Vi ankom planmæssigt til skolen - en oplevelse rigere. 

De havde været dejlige at have med på tur. 
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Biologisk feltundersøgelse med 9. klasse 
  

I biologiundervisningen er 

det nogle gange svært at 

finde plads til gode forsøg 

og undersøgelser. Men en af 

de ting man kan gøre, er at 

lave biologiske 

feltundersøgelser.  

 

En feltundersøgelse foregår 

ude i den danske natur, hvor 

et eller andet naturområde 

undersøges. Det kan være 

kyst og hav eller skoven.  

 

I 9. klasse har vi lavet en 

feltundersøgelse i 

Dyrehaven. Her har eleverne 

været ude en dag og artsbestemme hjorte og træer. Vi smagte på skovsyre og fandt en række 

fine forårsblomster. 

  

En af de undersøgelser vi lavede omkring træer var, at tælle årringe på nogle træstammer der 

lå ved skovstien. De træer var omkring 40 år gamle. Vi prøvede også at måle, hvor stor et af 

de gamle egetræer er omkring stammen, og det blev til 5 elever og en hånd!! Bagefter kunne 

vi måle op i meter. 

  

Trivselsmåling 
  

Igen i år har vi afholdt 

trivselsmåling på eleverne på 

Kildeskolen.  

 

I år var det digitalt, altså skulle 

alle eleverne op i IT-lokalet og 

udfylde et spørgeskema.  

 

Efter undersøgelsen går 

klasselærerne i gang med at 

arbejde med det, der skal 

forbedres! 
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Transportadfærd 
 

For nylig blev vi kontaktet af Københavns Kommune, som 

ønskede vores hjælp til en undersøgelse af elevernes 

transportadfærd.  

 

Det ville vi da gerne hjælpe dem med, så den 26/4 fik vi 

besøg af Martin, der gik rundt i klasserne med spørgsmål 

om elevernes brug af cykler, busser osv. når de skulle i 

skole.  

 

I undersøgelsen vil man finde ud af, hvordan eleverne 

kommer i skole afhængig af vejret.      

 

Påskefrokost i 0. klasse 
Vi havde sået karse i hjemmelavede "karse-huse", og 

der var stor interesse fra elevernes side. De kunne se 

hver dag, hvor meget karsen voksede og der blev 

vandet nænsomt hver dag. 

Fredag inden påskeferien holdt vi påskefrokost, og 

selvfølgelig fik vi æggemadder med hjemmedyrket 

karse!  

Der blev også spist kylling-nuggets, ost, tomater, rød 

peber og dejlig påskekage. Selvfølge havde 

"påskeharen" været med små chokoladeæg. Vi havde 

en skøn dag!  

 

 

Flotte billeder 
 

Og så fik vi besøg af Michael, Tristan, 

Isabella og Alesha fra 1. klasse, der 

kom med flotte tegninger! Dygtige!  
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Ferie- og mødeliste 2017-2018 

Af Anna Buch Lawaetz 
 

Hvor der ikke er anført andet, er både SFO, klub og skole lukket.  

Alle dage er inklusive.  

Der forbeholdes ret til ændringer angående fester. 

 

2017 

Sidste skoledag fredag d. 23. 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) 

 

SFO og klub åben (hele dagen) mandag d. 7. og tirsdag d. 8. august  

 

Skolestart onsdag d. 9. august kl. 9 

 

Fælles efterårsrenovering, weekenden d. 7. og 8. oktober 

 

Efterårsferie d. 16.- 20. oktober (SFO og klub er også lukket) 

 

Julefest lørdag d. 2. december 

 

Juleferie d. 21. december - d. 2. januar 2018 (SFO og klub er lukket) 

 

2018 

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

 

Vinterferie uge 7, den 12. februar-16. februar (SFO og klub er åben) 

 

Påskeferie d. 26. marts – 2. april (SFO og klub åben d. 26. til d. 28. marts) 

 

Fælles forårsrenovering, weekenden d. 21. og 22. april 

 

Store Bededag d. 27. april 

 

Kristi Himmelfartsferie d. 10. og 11. maj 

 

Pinseferie mandag d. 21. maj 

 

Grundlovsdag tirsdag d. 5. juni 

 

Sommerfest lørdag d. 9. juni 

 

Sidste skoledag fredag d. 29. juni 

 

Skolestart 2018/2019 onsdag d. 15. august 
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Formandens beretning 2016 
Bjørn Flygenring 

Formand for bestyrelsen på Kildeskolen 

 

                                                                                                      

                                                                                 

                             April 2017 

 

 

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig 

over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift 

er i overensstemmelse med skolens vedtægter, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen 

er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med 

bestemmelserne i "Lov om friskoler og private grundskoler mv." samt skolens vedtægter. 

 

 

 

Elevtal og økonomi 

 

Et af bestyrelsens vigtigste parametre til at kunne styre skolens økonomi sikkert igennem 

skoleåret, er et bestemt nøgletal, kaldet ”elevtallet”, hvilket udgør det samlede antal elever 

ved skæringsdatoen den 5. september hvert år. Ud fra dette nøgletal beregnes statens tilskud 

til skolen, som for tiden udgør hovedparten af skolens indtægter. 

 

Den 5/9 2016 var elevtallet således 183 på Kildeskolen, hvilket er en smule færre end året 

før, hvor elevtallet var 190, men dog stadig i et levedygtigt niveau. Dette elevtal vil 

forhåbentligt stadig være nok til at gøre skolen endnu mere solvent i 2017, såfremt vi fortsat 

kører en sund økonomisk politik. 
 

Med højest 20 elever i hver klasse vil der kunne fastholdes en god undervisning, hvor 

lærerne kan nå alle samt sikre en god økonomi, da skolens elevtal således vil være 220 elever 

i alt. 

Lige nu er 20 elever indmeldt i den nye 0. klasse, og der arbejdes fortsat på at indmelde flere 

i andre klasser.      

Bestyrelsen og ledelse fulgte økonomien tæt i 2016, og vi sluttede således året med et pænt 

overskud, som fortsat tillader os at forbedre undervisningsfaciliteter og undervisningsmiljø. 

Vi sparer stadig op til at udføre ønskede forbedringer af bygningen, som både omfatter 

bygningens tag og gulvet i kælderen.   

Et ønske om udbedring af skolens sanitære forhold løses, ind til videre, succesfuldt, med 

inddragelse af elevråd og skolens elever.   
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Med overskuddet fulgte en styrkelse af skolens soliditets- og likviditetsgrad (*). 

Soliditetsgraden er nu på samme niveau som landsgennemsnittet, hvor imod 

likviditetsgraden fortsat er forholdsvis lav, da vi som en kun 31-årig skole, ønsker at eje 

vores bygning, for bedre at kunne styre skolens økonomi i fremtiden. Derfor afdrager vi mest 

muligt på den langfristede prioritetsgæld, og over tid, vil den langfristede gæld således blive 

nedbragt, og på denne måde vil skolens soliditet fortsat stige. 

  

Med den nuværende lave rente påtænker vi dog at undersøge konsekvenserne af en 

omlægning og eventuel forhøjelse af vores prioritetslån for bl.a. at kunne iværksætte 

ombygning af skolens tag.  

Der er fortsat ingen økonomisk forbindelse med institutioner, der modtager offentlige 

tilskud. 

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet andre begivenheder, som væsentligt vil 

kunne påvirke skolens finansielle stilling. 

 

Personaleændringer og sociale klausuler 

 I det forløbne år vendte en lærer tilbage fra uddannelsesorlov, og vi ansatte en madmor i 

SFO'en, så personalet nu kan koncentrere sig mere om aktiviteterne med børnene.          

 Skolen har nu en undervisningsassistent, en madmor, en hjælper i SFO’en og to pedeller, der 

er ansat under fleksjobordningen. Ikke alene opfylder vi lovens krav om sociale klausuler, 

men vi oplever også en positiv inddragelse af mennesker, der ellers ville stå uden for 

arbejdsmarkedet.      

Der er i 2016 ikke sket andre personaleændringer. 

  

Undervisningskvalitet 

 I august 2016 blev alle undervisningsplaner atter justeret i forhold til Forenklede Fælles Mål 

og erfaringer fra undervisningen i det forgangne år. De ajourførte planer findes på skolens 

hjemmeside.  

Det samlede karaktergennemsnit ved afgangsprøverne var 7,9, hvilket er yderst 

tilfredsstillende. Karakterudviklingen gennem de sidste 10 år viser en stabil og god 

fremgang.  Landsgennemsnittet ved afgangsprøverne i 2016 var 7,1. 
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Den løbende evaluering af elevernes faglige fremgang fungerer fortsat godt med en aktiv 

brug af elevplaner, fagplaner og terminsprøver i 8., 9. og 10. klasse.  

 Som noget nyt undersøgte vi, hvor tilfredse eleverne selv var med deres faglige fremskridt. 

Ved hjælp af et enkelt spørgeskema blev det tydeligt hvilke elever, der var mindre tilfredse 

eller utilfredse med bestemte fag, og efterfølgende kunne lærerne gøre en effektiv og 

målrettet indsats med de pågældende elever. Vi gentog forløbet tre gange og kunne se, at 

elevernes tilfredshed steg betydeligt. Det var meget tydeligt, at den individuelle undervisning 

både er nødvendig og effektiv, når den fælles undervisning fejler. Dette værktøj vil vi fortsat 

anvende.   

 Gennem samme undersøgelse og elevrådets indsigelser blev det tillige klart, at faget historie 

trængte til nye og mere vedkommende materialer. Lærerne rettede op på materialet, og 

elevernes tilfredshed med faget steg betydeligt under denne demokratiske proces.         

 I løbet af året blev skolens it-lokale moderniseret med nye pc’er, og vi satte it-standere op i 

alle klasser og faglokaler med computere og net-adgang. Vi satte også et effektivt wi-fi 

anlæg op på hver sal, så alle elever nu har let adgang til elektroniske ordbøger, 

billedmateriale og film med deres egne computere, tablets og smartphones.  

For at imødekomme den nye eksamensform i naturfag, der omfatter fysik, kemi, biologi og 

geografi, gennemgik en lærer et større uddannelsesforløb og materialet blev rettet til, så vi nu 

er parate til at afholde eksamenerne ordentligt.    

For at understøtte kravene til anvendelse af it i matematik, gennemgik tre lærere et kursus i 

Geogebra (*). 

I løbet af året gennemgik 85 elever fra 5. til 10. klasse desuden det reviderede Lær Hvordan 

Man Lærer kursus, og sideløbende med det, lagde vi ordbøger på alle computere i klasse- og 

faglokaler. Vi ønsker nu, at eleverne fra 5. til 10. klasse også får ordbøger på deres 

smartphones. Den bedst egnede er Christian Aagaards Din Ordbog, som let kan downloades. 

Vi har nu erfaret, at læringshastigheden stiger, når eleverne har let adgang til en god ordbog. 
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Vi har også fået en ny erfaren tilsynsførende på skolen, Rene Steffensen, som herefter vil 

foretage de obligatoriske løbende tilsyn og besøg på skolen i løbet af året. 

Undervisningen følger det anbefalede timetal fra Undervisningsministeriet. 

 

Ønsker for 2017 

I det nye år ønsker vi bla. større forældredeltagelse i årets to renoveringsdage. Hvis hver 

forælder blot deltager en halv dag om året, sparer skolen en masse penge, der i stedet kan 

bruges til at gøre undervisningen mere indholdsrig. Og så er det faktisk utroligt hyggeligt! 

  

Vi ønsker også et større engagement i Støtteforeningen og deltagelse i den årlige 

Generalforsamling, for skolen tilhører jo os alle sammen.           

 

Og endelig ønsker vi, at forældrene hjælper med at gøre Kildeskolen mere synlig. Der er 

mange, som leder efter skole, der arbejder sammen med forældrene, og hvor den enkelte 

elevs fremgang sættes i højsædet. De kender os bare ikke endnu! 

  

 

Anerkendelse 

Som afslutning på året 2016 og de flotte resultater der er frembragt hos vore børn, syntes jeg, 

at vi skal give skolens daglige ledere, Niels og Anna, et stort tak og en applaus, for det 

arbejde de ligger for dagen, dag ind og dag ud, og har gjort det i en halv menneskealder eller 

mere. De har en uhørt kærlighed til deres arbejde med vores børn, som er beundringsværdigt 

– tusinde, tusinde tak! 
  

Bjørn Flygenring 

Bestyrelsesformand 

  

(*) Soliditet: En analyse af det økonomiske begreb soliditet bruges til at vurdere virksomhedens evne til at betale på lang sigt. En 

generel hovedregel er, at jo større en andel af egenkapitalen, der finansierer virksomheden, jo højere og bedre er soliditeten. En 

soliditet på 100 % betyder at finansieringen udelukkende er gjort gennem egenkapitalen, mens en soliditet på 0 % betyder, at 

virksomheden slet ikke har nogen egenkapital. En høj soliditet 

indebærer lav økonomisk risiko, mens en lav soliditet typisk 

indebærer højere risiko for virksomheden. I daglig tale kalder man 

en høj soliditet for ”god soliditet” og lav soliditet for ”dårlig 

soliditet”. 

(*) Likviditetsgraden viser hvor mange procent de lettest 

omsættelige aktiver udgør i forhold til den mest kortfristede 

gældsforpligtelse. Graden er afgørende for, hvor betalingsdygtig 

virksomheden er.  

(*) GeoGebra er en software udviklet til undervisning 

i algebra og geometri i skoler. Udvikleren, Markus Hohenwarter, 

startede projektet i 2001. GeoGebra er skrevet i java og er 

derfor platformsuafhængig. Det findes i 39 forskellige sprog, 

bl.a. dansk. Desuden er det gratis og indeholder adskillige 

funktioner, som er brugbare i hverdagens matematikundervisning.  

https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/egenkapital
https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/oekonomi
https://da.wikipedia.org/wiki/Software
https://da.wikipedia.org/wiki/Algebra
https://da.wikipedia.org/wiki/Geometri
https://da.wikipedia.org/wiki/2001
https://da.wikipedia.org/wiki/Java_(programmeringssprog)
https://da.wikipedia.org/wiki/Platformsuafhængighed
https://da.wikipedia.org/wiki/Dansk_(sprog)
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Referat af den ordinære generalforsamling 27/4 
Af Marie H. Jørgensen, referent 

 

Dagsordenen 

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) Valg af tilsynsførende 

7) Indkomne forslag 

8) Eventuelt 

 

1) Valg af dirigent 

Marie Helbrønd Jørgensen 

 

2) Valg af referent 

Marie Helbrønd Jørgensen 

 

3) Bestyrelsen aflægger beretning 

Bjørn aflægger beretning 

 

4) Det reviderede regnskab forelægges til orientering 

Revisors bemærkning er, at skolen udviser sparsommelighed, svarer enhver sit, betaler 

lønninger som vi skal og at vi sparer op – der er derfor ingen anmærkninger.  

 

5) Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 

Claus Olsen, næstformand, genopstiller 

Camilla Ehlers, bestyrelsesmedlem, genopstiller 

Marie Helbrønd Jørgensen, bestyrelsesmedlem, genopstiller med den klausul, at hun må 

udtræde af bestyrelsen pr. 1/1/18, da hun ansættes på skolen.   

Lisbet Najbjerg, suppleant, genopstiller 

Mikkel Storm Jensen, suppleant, genopstiller ikke.  

 

Lise Johannesen opstiller som suppleant. 

Christina Hove opstiller som suppleant.  

Helle Rode opstiller som suppleant.  

 

Claus, Camilla og Marie genvælges som bestyrelsesmedlemmer. 

Lisbet Najbjerg genvælges som suppleant. 

Lise Johannesen vælges som suppleant. 

Christina Hove vælges som suppleant.  
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Helle Rode vælges som suppleant.  

 

6) Valg af tilsynsførende 

René Steffensen blev valgt som tilsynsførende sidste år og er dermed ikke på valg i år.  

René er uddannet lærer, kender studiemetoden til bunds og er certificeret som tilsynsførende.  

 

7) Indkomne forslag 

Der er modtaget 1 forslag fra en forælder, Karin:  

En del forældre kommer ikke til årets to arbejdsweekender.  

Karin ønsker at det skal ændres. Det kan være grunde til ikke at komme, men forældrene skal 

også bidrage en gang i mellem. Kunne man finde en anden model som ikke kun er frivillig, 

eventuelt 6 gange i løbet af den skoletid man er her? At man betaler et beløb, hvis man ikke 

kan deltage?  

 

Anna L. nævner, at det er godt forslag. Vi har flere gange snakket om det i bestyrelsen, og i 

lærergruppen. Der er flere friskoler der kører det helt fast.  

Christina H. nævner, at som nye forældre er man endnu ikke del af en gruppe. Der er ikke 

styr på e-mail adresser osv. endnu. Foreslår at klasselærer tildeler ansvar for dette til 

forældre.  

Nicolaj nævner, at vi jo har skrevet under på det, så det bør være simpelt at håndhæve.  

Lisbet nævner at vi skal have indført at hver klasse får en forældrerepræsentant. 

Det nævnes også at nogle forældre/håndværkere kommer på andre tidspunkter, og det kan 

selvfølgelig tælle, samt at det at møde til arbejdsweekend betyder, man møder andre 

forældre.  

Forslaget afklaret: Ønsker vi at der opkræves betaling, hvis man udebliver fra 

arbejdsweekender i løbet af et år? (Beløbet skal fastsættes af bestyrelsen til næste 

bestyrelsesmøde, men overstiger ikke 500 kr.)  

Forslaget er enstemmigt vedtaget.  

 

8) Eventuelt 

 

Niels tager op, at vi gerne vil have at forældrene fortæller andre om skolen, og at de henviser 

andre forældre til skolen. Pointen er, at vi skal gøre os mere synlige. Vi er blandt andet ved at 

gøre det via facebook.   

Lisbet foreslår, at det ”store brev i maj” også anbefaler forældrene at anmelde skolen på 

facebook.  

Karin foreslår også at der være aktivitet på facebook siden, at et bestyrelsesmedlem kan stå 

for det. Karin nævner at vi også bør gå på instagram  

Der omtales et problem med at Kildeskolenyt ikke når ud til alle forældre. Dette skal 

undersøges!  

 

Der aftales konstituerende bestyrelsesmøde mandag d.8. maj kl. 17.00  

Generalforsamlingen afsluttes.  


