
Skønne maj… 
 

En solskinsrig måned med skriftlige eksamener, besøg fra 

Kokkeskolen, sommerfugle, overlevelsestur, Wastelab, 

lejrskoler, middelaldermarked, Powerlab, ændringer i 

Bestyrelsen og musikalske oplevelser er gået – ja, sådan 

var maj! 

 

Vi er ved at afslutte skoleåret 2017-2018, men inden vi 

drejer nøglen om og går på ferie, er der lige nogle ting, der 

skal være i orden: Mundtlige eksamener i dansk, engelsk, 

fysik, naturfag og samfundsfag, nye skemaer og en 

sommerfest, som eleverne knokler for at forberede – vi 

glæder os til at se jer alle sammen! 

 

Det er dog ikke kun her i bygningen, at der er meget at se 

til – i løbet af få dage modtager I det årlige sommerbrev 

med informationer, tilmeldinger og ansøgninger. I år er 

der dog en ekstra ting, I skal ordne! Med den nye 

Persondataforordning skal I gennemgå, hakke af, 

underskrive og returnere en række tilladelser til skolen. 

Det er rigtigt – vi har ikke problemer med at håndtere jeres 

persondata, men loven kræver, at I giver jeres tilladelser! 

 

Hjælp skolen med hurtige besvarelser, som skal sendes 

eller afleveres til Marie på kontoret – og ellers 

 

God sommerferie! 
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Skolekalender  

Juni                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fredag 1. Mundtlig/praktisk eksamen 9: Idræt 

  

Mandag 4. Mundtlig/praktisk eksamen 9.: Idræt  

Tirsdag 5. GRUNDLOVSDAG - SKOLEN ER LUKKET 

Onsdag 6. Mundtlig eksamen 10.: Fysik 

Torsdag 7. Mundtlig eksamen 9.: Naturfag 

Fredag 8. Mundtlig eksamen 9.: Naturfag 

Lørdag 9. SOMMERFEST! 

  

Mandag 11.  

Tirsdag 12.  

Onsdag 13. Mundtlig eksamen 10.: Dansk 

Torsdag 14. Mundtlig eksamen 9.: Dansk 

Fredag 15. Mundtlig eksamen 9.: Dansk 

  

Mandag 18.  

Tirsdag 19.  

Onsdag 20. Mundtlig eksamen 9.: Samfundsfag 

Torsdag 21. Mundtlig eksamen 9.: Samfundsfag 

Fredag 22. Mundtlig eksamen 10.: Engelsk  

  

Mandag 25. Mundtlig eksamen 9.: Engelsk 

Tirsdag 26. Mundtlig eksamen 9.: Engelsk 

 Forældremøde 1. klasse 

Onsdag 27. Sidste skoledag for 9. og 10. klasse 

Torsdag 28. Forældremøde 2. klasse 

Fredag 29. SIDSTE SKOLEDAG FØR SOMMERFERIEN 

MORGENMAD OG HYGGE 

SFO og KLUB har åbent resten af dagen 

 

Husk Sommerfesten lørdag den 9. juni! 
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Juli og august                                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mandag 2.   

Tirsdag 3. Sommerskole 10-14 SFO og Klub er åbne  

Onsdag 4. Sommerskole 10-14 hele ugen 7-17 

Torsdag 5.  Sommerskole 10-14  

Fredag 6.   

  

Mandag 9.   

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

Onsdag 11. Sommerskole 10-14 hele ugen 7-17 

Torsdag 12. Sommerskole 10-14  

Fredag 13.   

   

Mandag 16.  

SFO og Klub er åbne  

hele ugen 7-17 

Tirsdag 17. Sommerskole 10-14 

Onsdag 18. Sommerskole 10-14 

Torsdag 19. Sommerskole 10-14 

Fredag 20.  

  

Mandag 23.  

Tirsdag 24.  

Onsdag 25. Skole, SFO og Klub er lukket hele ugen 

Torsdag 26.  

Fredag 27.  

  

Mandag 30.   

 

     

Tirsdag 31.  

Onsdag 1. Skole, SFO og Klub er lukket hele ugen 

Torsdag 2.   

Fredag 3.  

  

Mandag 6.  

Tirsdag 7.  

Onsdag 8. Skole er lukket hele uge - SFO-KOLONI! 

Torsdag 9.  

Fredag 10.  

  

Mandag 13. SFO og Klub åbne 7-17    

Tirsdag 14. SFO og Klub åbne 7-17 

Onsdag 15. SKOLESTART! 

  

 

 



 4 

Invitation til 

Støtteforeningens 

Sommerfest 
 

Lørdag d. 9.juni 2018 kl. 13:00 
 

  Elevernes fantastiske musikunderholdning 13:30-14:00 

 

  De yngre elever med flot gymnastikopvisning i gården  

 

  Vores berømte flæskestegssandwich og kyllingeburger 

   

   Kaffe, kage og abemad  

 

  Øl og sodavand 

 

  Sommersjov i gården 

 

Dørene åbnes kl. 13:00 – vi slutter kl.16:00.  

 

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

på Kildeskolen!  

 

Kærlig hilsen  

Støtteforeningen 
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Besøg fra Kokkeskolen 
 

Den 3. maj blev eleverne fra 0.-8. 

klasse klogere på smag, madkemi 

og meget mere. Elever fra 

Kokkeskolen i Valby havde 

opstillet forskellige stande her på 

skolen. Eleverne lærte bl.a. om de 

fem smage, hvordan olie og vand 

reagerer med hinanden, energi i 

maden, Mentos-udbrud, frosne 

skumfiduser, og hvad der sker med 

chokoladen i mikrobølgeovnen. 

Der var skønne smagsprøver, og vi 

takker Kokkeskolen for en dejlig 

dag! 

 

4. klasse på Glyptoteket 
 

"Kan den store 

stenblok virkelig 

blive til en løve?   

 

Hvad er 

Guldalderen?  

 

Hvorfor sænkede 

englænderne vores 

flåde?  

 

Mange gode 

spørgsmål dukker 

op på en smuk dag 

på Glyptoteket! 
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Eaglewatch 2018 - Samarbejde og udholdenhed 
 

”Når ørne finder sammen, er det for altid. Ørne flyver og kæmper sammen – I er ørne!” Med 

disse ord sendte Dennis årets deltagere på overlevelsestur, Eaglewatch 2018, af sted fra 

Valby. Deltagerne bestod af tilmeldte elever fra skolens 6. og 7. klasse – årets emne var 

samarbejde og udholdenhed. 

 

Deltagerne blev kørt til 

Karrebæksminde, ca. 12 km fra 

Næstved. Turens andre aktører havde 

allerede været i gang i området længe, 

da bilerne med deltagerne passerede. 

De spottede en flok unge mennesker i 

færd med at gøre sig klar til at gå på 

jagt efter deltagerne. De var allerede tæt 

på, så spændingsniveauet hos 

deltagerne røg hurtigt i vejret.  

Deltagerne blev mødt af herlig havluft 

ude fra fjorden og bevægede sig mod øens eneste bro til fastlandet. På kort tid havde mørket 

sænket sig, og deltagerne opdagede, at Hjemmeværnet havde fået kontrol over broen. 

Deltagerne kunne passere broen, mens Hjemmeværnet havde en flok tilfangetagne unge 

jægere under skarp observation – en jeep brølede forbi deltagerne og afsøgte stranden med 

projektør på udkig efter flere jægere – deltagerne fik 15 minutters forspring, inden jægerne 

blev sluppet fri igen.  

Mørke tavse skygger bevægede sig gennem området. Lars, forælder til Noah i 6. klasse, 

nåede hurtigt til safezone ved Karrebæk Kirke sammen med sit hold fra 6. klasse – Dennis og 

7. klasse rendte ind i vanskeligheder og nåede først til safezone kl. 02.00. Undervejs blev 

gruppen generet af en kørende patrulje, og 

måtte skjule sig i et levende hegn ved en 

kornmark indtil Hjemmeværnet fik jaget 

den væk. Gruppen fulgte et levende hegn, 

som pludselig endte i en privat have. Den 

sneg sig forsigtig forbi husets mørke ruder 

og videre ud gennem indkørslen, men 

alligevel blev en bilalarm aktiveret. Bilens 

lygter blinkede mens husets ejere kom ud, 

uforstående overfor den manglende årsag, 

mens gruppen stille forsvandt i skyggerne 

på den anden side af vejen – det var ren 

ninja! 
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Ved safezone fik 

deltagerne et æble og 

blev kørt til en 

nærliggende gård for 

at overnatte. På 

gården fulgte de en 

rute af grønne 

knæklys ind til deres 

del af det primitive 

hotel. 

 

Lørdag morgen fik 

deltagerne de 

rationer, som Dennis 

havde sammensat. 

Derpå stod den på 25 

km march med 

rygsæk! Der blev drukket en hel del vand undervejs, for vejret viste sig for sin varme side. 

Deltagerne blev mødt af årets udfordring på Broen over Suså ved Herlufsholm – rappelling 

fra 12 meter. Der var en del deltagere, der fik rykket grænser den dag.  

 

Marchturen gik videre til Næstved 

Hjemmeværnsgård, hvor 

deltagerne blev mødt af et 

færdselsuheld. Figuranterne var 

virkelig dygtige og helt fantastisk 

sminkede, så deltagerne fik noget 

at se til.  

Hen under aften, skulle deltagerne 

bygge bårer ud af jakker og 

træstammer og bære spande med 

vand ned til en vaskeplads, hvor et 

stort bål var i gang – deltagerne 

måtte bruge ”brandtrekanten” 

korrekt for at slukke ilden effektivt. 

 

Senere ankom en pansret mandskabsvogn og tog deltagerne på en fed tur gennem terrænet. I 

en vogn med 285 heste under hjelmen, blev det en anelse svært at holde fast - den havde en 

acceleration, der kom bag på alle deltagerne. Køreturen endte ude i et anlæg i skoven, hvor 

Garderhusarregimentets Veteran, Panser- og Køretøjsforening holdt til med mange 

forskellige militære køretøjer. 

Lørdag nat sluttede af med, at Hjemmeværnet viste et flot show. Deltagerne gik i seng og var 

klar til afhentning næste morgen – trætte og brugte efter en fed, fed weekend!  
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Powerlab 
 

Et godt tværfagligt 

naturfagsprojekt 

starter med at besøge 

Vestforbrændingen. 

7. klasse deltog i 

forløbet Powerlab, 

hvor de skulle hente 

en masse viden til 

deres projekt om 

energiforsyning på 

lokalt og globalt plan.  

 

Efter en rundvisning 

på anlægget, 

gennemførte eleverne 

nogle forsøg et 

værksted. Det hele endte med, at eleverne blev bevidste om, hvordan man kunne udvinde den 

maximale energi, varme såvel som elektrisk, af affald. 

I skolen arbejder eleverne videre med dette og skal fremlægge den 13. juni. 

 

Geografi  
 

I 4. klasse arbejder vi 

med geografi. En af de 

ting, man skal være god 

til, er at slå op i et atlas. 

Hvis man kan det, så 

kan man finde rigtig 

mange informationer 

om hele verden i 

bogen.  

 

Så i 4. klasse arbejder 

eleverne med at finde 

de danske byer og tegne 

dem ind på et kort og 

med at lære navne på 

lande og vande. 
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På  lejrskole med 0. klasse 

Af Helle Märcher, klasselærer  

 

En dag i dyrenes tegn og en dag i 

kunstens tegn var 

udgangspunktet til vores 

lejrskole.  

Der var gang i den allerede fra 

morgenstunden den første dag, 

hvor alle elever ankom med fuld 

oppakning. Liggeunderlag, 

madrasser, soveposer, 

sovebamse, tandbørste, nattøj og 

tøj til næste dag. Vi skulle på en 

heldagstur ud til Remiseparken, 

som er et kæmpe område, med en 

bondegård og en byggelegeplads. Heldigvis fik vi hjælp fra 2 elever fra 6. klasse, Zaynab og 

Emily, som var en stor hjælp - en kæmpe tak til dem!  

I Remiseparken er der alt, hvad et barnehjerte kan ønske sig, blandt andet trampolin, 

minigolf, legehus, boldbaner, sandkasser, gynger, piratborg, svævebane, og på bondegården 

er der ponyer, geder, kaniner, høns, grise og kalve. Det var en fornøjelse at se børnene lege 

hele dagen. Som bonus fik børnene en ekstra oplevelse på vejen hjem i Metro-toget. På 

grund af VM i ishockey, var der politibetjente i toget, og én af dem ville meget gerne svare 

på alle børnenes spørgsmål og dem var der mange af...  

Efter en gang pastaskruer med kødsovs syntes alle det var fantastisk at kunne have hele 

skolegården for sig selv. Spændende var det også, da der skulle soves - næsten for 

spændende. Efter en god nats søvn (for de 

flestes vedkommende) skulle vi tidligt op, 

da vi skulle til Børnemuseet. De havde 

lavet et undervisningsforløb specielt til os, 

hvor børnene fik vist to kunstneres 

billeder. Derefter skulle de selv lave et 

kunstværk inspireret af de kunstværker, de 

havde set. De fik deres eget kunstværk 

med hjem. Trætte og fyldt med 2 dages 

fantastiske oplevelser sluttede lejrskolen. 
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Sommerfuglene er 

sat ud! 
 

I 3. klasse har vi haft fem 

sommerfugle. Tidligere fik vi fem 

larver, som i løbet af nogle uger spiste 

sig store og forpuppede sig. Det har 

været meget varmt den sidste måned, 

og det betyder, at sommerfuglene 

vokser rigtig hurtigt. Så de kom ud af 

pupperne og skulle sættes fri.  

 

Vi havde dem i klassen et par dage, 

hvor de fik godt med nektar og fik 

øvet sig i at flyve, inden de blev lukket ud i den store verden. 

 

Det gik rigtig fint og alle fem sommerfugle fløj væk. Nu kigger vi efter dem og må se, om de 

vender tilbage. 

 

WasteLab  
 

8. klasse var en tur på 

WasteLab som optakt til deres 

tværfaglige projekt. De fik en 

rundtur på Vestforbrændingen 

og fik lavet en masse forsøg. 

 

I øjeblikket er der virkelig 

meget affald derude, da den 

ene af deres to ovne er ved at 

blive repareret, og Danmark 

har modtaget en hel det skrald 

fra både Norge og England. 

Jeg har ikke set så meget 

skrald derude før. 

 

Da eleverne lavede forsøg, fik vi fornemt besøg. Det var en delegation fra Indonesien, en 

gruppe beslutningstagere fra det Indonesiske miljøministerium. I Indonesien smider man 

affald i havet, de har hverken lossepladser eller kraftværker. Indoneserne var meget 

interesseret i at se, hvad eleverne lavede og spurgte ind til det. Måske har vi bidraget en lille 

smule til, at de  ændrer deres affaldspolitik derude.  
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Vikinge-lejrskole med 5. Klasse  
Af Maria Märcher, klasselærer 

 

Mandag d. 7. Maj tog 

Christine og undertegnede 

med 5. klasse på 3 dages 

lejrskole med vikinge-tema. I 

ugerne op til turen havde 

klassen arbejde på et 

tværfagligt forløb om 

vikingetiden, som byggede 

op til de aktiviteter der skulle 

foregå, mens vi var af sted. 

Udover vikinge-temaet var 

der digtial detox (NUL 

mobiler og andet elektronisk 

udstyr!) samt sund og 

nærende mad på programmet 

- ingen slik og sukker, på 

nær en enkelt is i varmen. 

Ideen var, at vi skulle være sammen uden distraktioner.  

 

Vores base var en lækker hytte, Roarhytten, 

beliggende in the middle of nowhere, nærmere 

betegnet lidt udenfor Kirke Hyllinge - lige ud til 

Roskilde Fjord. Omgivelserne var fantastiske - vi 

havde egen privat badestrand med badebro, den 

skønneste naturgrund med bl.a. bålsted, og hytten 

var fin med gode værelser og masser af plads. 

Samtidig havde vi i den grad vejret med os, så de 

fantastiske omgivelser blev udnyttet til fulde med 

badning, udendørs leg og hygge. 

 

Mandagen gik med et besøg på 

Vikingeskibsmuseet i Roskilde, hvor vi først 

lærte en masse om vikingernes fantastiske 

fartøjer, så resterne af arkæologiske fund. Vi 

sluttede besøget med dagens ubestridte 

højdepunkt: 2 timers undervisning i, og derefter 
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sejlads med, rekonstruerede færøske vikingeskibe på Roskilde Fjord - med blå himmel og 

strålende sol. Det var rendyrket teamwork at skulle ro i takt, lære at sætte sejl og samtidig 

styre skibene. Fantastisk oplevelse med kyndig hjælp og vejledning fra de dygtige 

instruktører. Wauw! Det kan klart anbefales! 

 

Godt møre af den friske luft og skønne oplevelser ankom 

vi til hytten kl. 18, hvor resten af aftenen gik med at lave 

og spise aftensmad, rydde op og komme på plads i 

værelserne. Der var først ro ud på de sene timer - men så 

meldte trætheden sig også hos alle. 

 

Tirsdag var hjemmedag i hytten, og vejret var om muligt 

endnu bedre end om mandagen. Efter en sund og lækker 

morgenmad med bl.a. “Marias famøse smoothies”, var det 

tid til at tage en tur på stranden - i vores egen baghave. 

Det vakte glæde hos alle, og der blevet soppet, plasket og 

solbadet til den store guldmedalje. En af drengene fandt 

ægte ler under sandoverfladen i vandet - og så var der 

ellers dømt spa-oplevelse for dem der ville. 

Resten af dagen bød på frokost, vikingespil, en læskende 

is i solen og lækker aftensmad. Om aftenen lavede vi bål, 

hvilket var et stort hit, og så var der vikingequiz udenfor i 

bålets skær. Vanvittig hyggeligt! Er ret sikker på at alle 

sov som sten derefter! 

 

Onsdag var hjemrejsedag, 

så efter morgenmaden var 

det praktiske ting som 

pakning, oprydning, 

rengøring, der fyldte tiden 

ud, inden vi skulle af sted 

med bussen til Roskilde 

station. Efter 2,5 km gåtur 

samt bus- og togtur 

ankom vi til Valby St., 

hvor vi sagde pænt farvel - og røg direkte hjem på sofaen eller i seng! 

 

Tak for en skøn tur!  
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Middelaldermarked i Valbyparken 
At forestille sig, 

hvordan det var at leve 

i vikingetid og 

middelalder, kræver, 

på trods bøger og 

billeder, god 

forestillingsevne! 

Middelaldermarkedet 

hjælper godt på vej og 

bekræfter, at 

vikingerne kunne 

meget andet end at 

slås. Vikingernes 

talent for håndværk og 

for at lade sig udfordre 

kommer tydeligt frem 

på det store marked i Valbyparken. 

 

Fredagen før pinse var en stor flok elever fra skolen på marked - i strålende sol gik eleverne 

rundt og oplevede og snakkede med markedets medvirkende. 

 

3. klasse 

observerer  
 

I 3. klasse har vi arbejdet 

med et hæfte fra 

Friluftsrådet, hvor 

eleverne skal lave 

observationer. Vi har de 

sidste gange lavet 

opgaverne ude, da vejret 

var helt fantastisk. 

Opgaverne går ud på, at 

se, høre, lugte og føle sine 

omgivelser. 
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Til koncert med Copenhagen Phil  

Af Christine Wenlock, musiklærer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores undervisningsforløb Musik På 

Tværs sluttede med et brag af et par 

koncerter i det gamle radiohus på 

Frederiksberg. 

 

Alle elever fra 0. til og med 7. klasse fik 

her chancen for at opleve klassisk musik 

med et stort orkester, helt på tæt hold. 

 

En onsdag var de yngre elever af sted og 

de lidt ældre fulgte efter om fredagen.  

 

Det var, som vi har oplevet det før, helt 

utroligt fantastisk! Copenhagen Phil, som 

er orkesteret, blev suppleret af tegner og 

fortæller Carl Quist-Møller, som under 

begge koncerter tegnede og fortalte til 

musikken. Hans tegninger blev vist på 

storskærm, så alle kunne se. Han er meget 

humoristisk, og orkestret er helt igennem 

super professionelt, så helhedsoplevelsen 

var eminent. 

 

De yngre elever oplevede det musikalske 

eventyr Peter og Ulven til musik af 

Prokofiev. De større elever oplevede en 

blanding af klassiske satser af forskellige 

komponister til fortællingen om 

Begyndelsen. En utrolig humoristisk 

fortælling om tilblivelsen af denne verden 

og Adam og Eva. 

Det blev her afsløret, at Gud gemte Evas 

lykke, fordi hun og Adam var begyndt at 

skændes for meget...og derfor gemte Gud 

hendes lykke...i hende selv. Hun var 

selvfølgelig nødt til at lede på nettet og 

power shoppe for at finde den! 

Der blev grint og lyttet meget 

opmærksomt. 

 

Tak til Copenhagen Phil :-) 
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Referat fra den Ordinære Generalforsamling 
 
Generalforsamlingen var rettidigt varslet og indkaldt med følgende dagsorden: 

 

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. Evt. 

 

ad 1. Lise Johannesen valgtes som ordstyrer. 

 

ad  2.  Lisbet Najbjerg valgtes som referent. 

 

ad 3. Bestyrelsesformand Bjørn Flygenring aflagde årsberetning. Beretningen er i sin 

 helhed vedhæftet referatet og fremstår som en del af dette referat.  

 Der udveksles synspunkter angående eksamensgennemsnittet i dansk skriftlig 

 fremstilling, og skoleleder Niels Bergstedt oplyser, at der er igangsat håndtering af det  

          for lave resultat. 

 

ad. 4. Skolesekretær Marie Helbrønd forklarer den tilsyneladende kraftigt forøgede 

 lønudgift, som til dels er forårsaget af personale på orlov uden vikar i 2016 forrige 

          skoleår, dels ansættelse af lærere på højere løntrin som erstatning for afgang på lavere   

          løntrin og flere læreres stigning i lønniveau pga. anciennitet. Derudover er der  

          ekstraordinært brugt omkring 600.000 på istandsættelse af kælder/SFO. 

 Disse har forårsaget årets mindre underskud. 

 

ad 5. Bjørn Flygenring og Nushin Hammerskov er på valg i år. De genopstiller begge. 

 Camilla Ehlers er ikke på valg, men ønsker at fratræde, idet hendes datter forlader 

          skolen efter indeværende skoleår. 

 Lisbet Najbjerg og Claus Olsen fortsætter i bestyrelsen og er ikke på valg. 

 Helle Rode og Lise Johannessen er suppleanter og opstiller til valg. 

 Josefine Behrmann og Ulrich Larsen opstiller som nye til valg, og vi har hermed 

 kampvalg om posterne i bestyrelsen. 

 Valg udføres ved stemmeflertal. Til den nye bestyrelse vælges: Josefine 

 Behrmann, Nushin Hammerskov og Helle Rode.   

 Bjørn Flygenring takkes for sit mangeårige virke som formand.  

 Som suppleanter vælges  herefter Bjørn Flygenring, Lise Johannessen og Ulrich 

 Larsen. 
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 Dato for konstituerende bestyrelsesmøde sættes til den 27.5. og afholdes hos Nushin. 

 

ad 6. Ingen indkomne forslag. 

 

ad 7. Der efterlyses en opstramning på skolens politik vedr. elevernes anvendelse af mobiler 

           i og udenfor skoletiden. Nogle forældre har bidt mærke i, at elever sidder på skolen og 

           spiller på deres mobiler om morgenen før skoletid, samt at de "hænger” på skolen  

           efter skoletid. Skoleledelsen tager problemet op på lærerweekenden, som er er nært 

           forestående. 

 

Generalforsamlingen hæves herefter. 

 

  

En kæmpe tak til Bjørn Flygenring for hans 8 år som bestyrelsesformand! 

 

Og velkommen til Lisbet Najbjerg som Kildeskolens nye bestyrelsesformand! 


