Velkommen til børnehaveklassen!
Onsdag den 14. august 2019 starter den nye 0. klasse på Kildeskolen.
Overgangen fra børnehave til skole, kaldet indskolingen, er en spændende tid, hvor
barnet oplever en masse forandringer.
Der er nye klassekammerater, og der er lærere. Papir, sakse og legetøj ligger nye
steder, skoene skal stilles et nyt sted om morgenen, toiletterne er anderledes – og så
er der alle de ”kæmpestore” børn i skolegården! Der er også tidspunkter, hvor man
skal lytte til læreren, og der er bøger med bogstaver og tal, som man skal lære at læse
og regne med.
Overgangen kan også være en udfordring for jer. Hvem skal man tale med? Hvordan
fungerer skolen? Hvordan kan man hjælpe sit barn til at få en glad og spændende
skoletid?
Vi skal nok hjælpe med at gøre overgangen så let som mulig. Derfor har vi skrevet
dette informationshæfte – og derfor kan I altid kontakte klasselærer eller skoleledere,
når der er brug for det.
Hvis I undrer jer, må I endelig spørge. Alle spørgsmål er velkomne!
Vi ønsker, at jeres barn får en god skolestart fra første
dag og ser frem til 10 års spændende samarbejde!

Venlig hilsen

Niels Bergstedt
Skoleleder

Anna Lawaetz
Viceskoleleder
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Information om Kildeskolen
Profil
Kildeskolen blev
grundlagt i august
1985.
Vi er en friskole med
undervisning på alle
trin fra 0. til 10.
klasse.
I hver klasse er der
højst 20 elever, så
lærerne kan overskue
og støtte den enkelte
elevs fremskridt og
trivsel.
Eleverne aflægger
folkeskolens
afgangsprøver efter 9. eller 10. klasse.
Vi følger Undervisningsministeriets Lov om Friskoler, og vores økonomi bygger på
statstilskud og forældrebetaling.
Vi har en forældrevalgt bestyrelse, og den daglige drift varetages af skoleleder Niels
Bergstedt og viceskoleleder Anna Lawaetz.
Skolen er medlem af Applied Scholastics (Anvendt Studium), som er en international
almennyttig organisation, der har til formål at forbedre uddannelse verden over.
Skolen er også medlem af Dansk Friskoleforening, som giver råd og vejledning til
friskoler.

Værdigrundlag
Vi ønsker at Kildeskolen skal være en rummelig skole, hvor der er plads til elever,
som ønsker at være her for at forbedre deres kundskaber og færdigheder.
Vi mener at alle forældre og elever har ret til deres egne politiske overbevisninger og
religiøse tro. Vores skole er hverken politisk eller religiøs. Vi koncentrerer os
udelukkende om at skabe et miljø, hvor der dyrkes faglig sikkerhed, samarbejdsevne,
selvrespekt og respekt for andre.
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Vi mener at hver elev har ret til at opnå kundskaber og færdigheder i eget tempo.
Mennesker er forskellige og det er deres indlæringshastighed også. Den hurtige elev
må ikke bremses og den langsomme skal havde den tid, det tager.
Vi mener at indlæring bedst foregår i et udfordrende, respektfuldt og anerkendende
miljø. Derfor er én af skolens vigtigste opgaver at udfordre enhver elev optimalt –
både socialt og fagligt – med behørig hensyntagen til hver elevs formåen. Er
udfordringerne for store, taber eleven. Er udfordringerne for små, taber eleven også.
Vi mener at indlæring
både skal omfatte
individuel fordybelse og
fælles aktiviteter. Den rette
balance sikrer fortsat
indlæringsglæde.
Vi mener at rammerne for
indlæring skal være kendte
og lette at forstå. Vores
ordensregler skal skabe et
miljø af tryghed og
sikkerhed for alle.
Vi ønsker at vore elever
oplever, at uddannelse ikke blot er en nødvendighed, men tillige en glædelig aktivitet,
som bidrager til et arbejdsomt, kreativt og dynamisk liv.
Vi ønsker at give vore elever en grunduddannelse, som åbner dørene for videre
uddannelse.
Vi ønsker at give vore elever
en grunduddannelse, der hjælper dem til at
deltage i og tage ansvar for vort
demokratiske samfund – som individer
og som del af fællesskabet.
Med ovenstående som værdigrundlag finder
vi, at det er vigtigt, at vore elever kender og
kan klare de forhindringer, som ethvert
studie indebærer. Derfor uddanner vi
eleverne i en brugbar og effektiv
studiemetode, som er beskrevet i bogen Lær Hvordan Man Lærer.
Bogen bygger på forfatteren L. Ron Hubbards forskning om læring.
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Elevplaner
På Kildeskolen har hver elev en elevplan.
Planen viser tydeligt hvordan det går
med elevens fremskridt i løbet af
skoleåret.
.

Ved hjælp af planen kan lærere og
forældre følge elevens faglige udvikling i
de forskellige fag, uge for uge.
Eleven har selv stor fornøjelse af
elevplanen – det er rart at kunne se, om
man når det hele, om man er foran eller
om der skal gøres en ekstra indsats.
Elevplanen viser også elevens fremmøde
måned for måned.
Elevplanen bruges ved alle
forældrekonsultationer og sendes til
hjemmet 3 gange om året.
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Faciliteter
Skolen har fire etager.
Kælderetagen indeholder SFO,
indendørs boldbane, teaterscene,
værksted og køkken. Lokalerne bruges
også til skolefester.
Stueetagen indeholder klasseværelser
for 0. til 4. klasse, musiklokale og
billedværksted.
1.sal indeholder klasseværelser for 5.
til 8. klasse, fysiklokale og it-lokale.
2. sal indeholder klasseværelser for 9.
og 10. klasse, kontorer, testlokale,
tosprogslokale, sundhedsplejerske,
uddannelsesvejleder og lærerværelse.
Hver sal har et stort
fælleslokale, som benyttes til
filmforevisning, dans og
fremlæggelser.
Hver klasse har sit eget
klasselokale, som klassen gør
rent hver dag og indretter
sammen med klasselæreren.
På hver sal er der tre
pigetoiletter og tre
drengetoiletter.
I underetagen er der et
handicaptoilet.
Skolegården er indrettet med
boldbur, sandkasse og
legeplads.
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Mobbepolitik
Kildeskolen har en
meget klar
moppepolitik.
Formålet med vores
moppepolitik er at
skabe trygge
omgivelser, hvor
eleverne frit kan
udtrykke sig, og
hvor deres
læringsevne,
kreative evner og
talenter kan komme
til udtryk.

Hvad vi forventer af forældrene
Barnets skolegang bygger på et samarbejde mellem elev, lærere og forældre. Når
samarbejdet fungerer, kan vi sikre, at barnet får en spændende skolegang med gode
faglige resultater. Men hvordan skal forældrene tage del i samarbejdet?
Som forældre skal I sørge for
 at sætte jer ind i den studiemetode, vi bruger på Kildeskolen, ved at deltage i
foredrag, seminar eller kurset Lær Hvordan man Lærer.
 at hjælpe barnet med at være klar til dagens arbejde, og det betyder at barnet
har sovet nok, spist nærende morgenmad og møder til tiden
 at barnet har sund og tilstrækkelig mad med i skole, så barnet har energi
gennem hele skoledagen
 at barnet har sine arbejdsredskaber (blyanter, kuglepenne, linealer,
regnemaskine og lignende) med i skole
 at barnet har idrætstøj med i skole, og at barnet har tøj med, som passer til
årstid og dagens aktiviteter
 at støtte barnets hjemmearbejde – bl.a. ved at sørge for, at der er passende
ordbøger i hjemmet
 at informere klasselæreren eller skolelederen, hvis barnet ikke trives på skolen
eller hvis barnet ikke oplever gode faglige fremskridt
 at informere skolelederen, hvis hændelser i barnets liv forventes at forstyrre
barnets skolegang
 at informere skolen i tilfælde af barnets fravær
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 at deltage i klassens to årlige forældremøder og to årlige
forældrekonsultationer
 at barnet deltager i klassens ture, lejrture og studieture
 at betale skolepenge til tiden hver måned
Vi forventer også, at I
 deltager i skolens to årlige arbejdsweekender
 deltager i skolens to årlige arrangementer, sommerfest og julefest
 deltager i den årlige generalforsamling
Endelig ønsker vi, at I sørger for





at hjælpe barnet med at finde og deltage i sportslige aktiviteter
at deltage i kulturelle aktiviteter sammen med barnet
at hjælpe barnet med at finde og deltage i kreative aktiviteter
at hjælpe barnet til at deltage i hjemmets aktiviteter, så barnet oplever at dets
bidrag til familien virkelig betyder noget

Qual
Qual står for kvalificering, at være i stand til at
gøre noget.
Qual er en afdeling, der arbejder sideløbende
med den almindelige undervisning i klasserne.
Qual tester alle nye elever.
Qual arbejder med at finde elevernes formål
med at gå i skole, talenter og kreative evner.
Qual tester tosprogede elever og kan sende dem
til særlig undervisning, hvis der er behov for
det.
Qual hjælper elever, som er kørt fast i fag.
Qual inspicerer også lærernes undervisning i klasserne. Alle elever og lærere kan frit
søge hjælp i Qual.
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Madordning og mælk
Skolen har ingen madordning. Der er køleskab i klasselokalet, og I kan arrangere en
mælkeordning sammen med klasselæreren.

Frikvarterer
Det er vigtigt, at børnene kommer ud at røre sig i løbet af skoledagen. I hvert
frikvarter er der to lærere i skolegården, som hjælper eller leger med børnene.

Venskabsvenner
Elevrådet har arrangeret, at de små elever har såkaldte venskabsvenner blandt de
større elever. Målet er, at de små altid føler sig hjemme og får hjælp af de store.
Klasserne besøger også hinanden ved forskellige lejligheder.

Sprogfag
På Kildeskolen lærer alle eleverne engelsk. Tysk er frivilligt men også et krav for at
komme i gymnasiet. Nogle elever lærer fransk på en ungdomsskole.

Lektiecafé
Skolen har en lektiecafé, som er åben mandag til torsdag mellem 14:00 og 16:30.
Lektiecaféen er en frivillig ordning, så lektierne kan også laves i hjemmet – under
alle omstændigheder skal lektierne udføres til tiden.

Forældremøder og konsultationer
Klasselæreren afholder to forældremøder i løbet af skoleåret. På det første møde, som
afholdes kort efter skoleårets start, orienteres I om generelle planer for klassen.
Lærere og fag bliver også præsenteret på dette møde. Det andet forældremøde
afholdes, når der er behov for det.
Klasselæreren inviterer også til to forældrekonsultationer, hvor elevplanen
gennemgås, og I taler om barnets faglige fremskridt og trivsel på skolen.
I kan til enhver tid arrangere ekstra møder med klasselærer eller skoleledelse.
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Studiemetode og forældre
Hvert år tilbyder skolen et Lær Hvordan Man Lærer kursus til alle forældre, så de
bedre kan støtte deres børn med hjemmearbejdet. Vi har erfaret, at forældre, som
deltager i kurset, også selv får gavn af læringsmetoden. Kurset tager omkring 15
timer, som fordeles på 2-3 dage. Der er ikke nogen kalenderplan, men kurset
afholdes, når en gruppe af 8-10 forældre ønsker det. Har I lyst til at deltage i kurset ,
skal I kontakte skoleleder Niels Bergstedt på niels@kildeskolen.dk

Sommerskole
Skolen er åben i de første 3 uger af sommerferien. Her er der Sommerskole tirsdag,
onsdag og torsdag fra 10:00 til 14:00, hvor eleverne kan arbejde intensivt med ét eller
flere fag.
Tilmelding til Sommerskolen er påkrævet.
Det koster ikke ekstra at benytte dette tilbud.

Sommer SFO
Skolefritidsordningen, SFO’en, har også åbent de første 3 uger af sommerferien fra
kl. 7:00 til 17:00. Her er der mange forskellige aktiviteter og ture ud af huset.
Tilmelding til Sommer SFO er påkrævet af hensyn til personalebemanding.
Det koster 500,- per uge eller 100,- per dag at deltage i Sommer SFO.
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Lejrskole
Hvert år tager hver af skolens klasser på lejrskole.
Ofte slår to eller tre klasser sig sammen, mens andre klasser vælger at tage af sted
alene.
Afgangsklasserne tager på studieture til storbyer som Berlin, Dublin, Prag,
Edinburgh eller London.
Der er ikke faste priser for turene, da det afhænger af den enkelte klasses planlægning
og rejsemål.
Nærmere information om tid, sted, pris og andre praktiske oplysninger vil blive givet
på det første forældremøde i starten af skoleåret.
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SFO og Klub
Skolefritidsordningen er et
tilbud til alle elever fra 0. til
og med 3. klasse.
For eleverne i 4. til 6. klasse
har vi en klub-ordning.
SFO og Klub er åbne mellem
7:00 og 9:00 – efter skoletid
åbner SFO’en kl. 14:00 og
lukker 17:00.
Der er ingen boglig
undervisning i SFO’en.
Børnene er i centrum – det
skal være et dejligt, trygt,
kreativt, udfordrende og sjovt sted at være, et sted hvor børnene bliver hørt og talt
med.
SFO’en tilbyder mange
kreative aktiviteter: Børnene
kan uforstyrret tegne, male,
sy, klippe/klistre, arbejde
med perler og smykker,
synge/danse m.v.
Desuden spiller børnene både
bordtennis og bordfodbold
med stor iver!
Den indendørs softballbane er
også et stort hit - især hos
drengene! Pigerne står
dog ikke af vejen for at
udfordre dem!
Året igennem tager SFO’en på en del ture, f.eks. i svømmehal, parker, på andre
udendørs legepladser, kanalrundfart og så videre.
I SFO’en hjælper børnene også med at smøre madder eller forberede servering af
frugt. Ind imellem kan de kan også få et stykke kage, som de selv er med til at bage.
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Den sidste fredag hver måned er der forældre-kaffe mellem 14:00 og 16:00, hvor
forældrene kan komme og hygge med.
Tilmelding til SFO’en sker almindeligvis inden skoleårets start, men I kan tilmelde
jeres barn i løbet af skoleåret. Udmelding skal ske med 30 dages varsel.

Tilskud
Det er muligt, at I kan få et mindre tilskud til jeres barns bus- og togkort – det
afhænger af afstand fra hjem til skole og barnets alder.
Det er også muligt, at I kan få et mindre tilskud til skolepenge og SFO-betaling – det
afhænger af jeres husstandsindtægt og antallet af hjemmeboende børn.
Ansøgningsskemaer sendes hvert forår til hjemmet.

Sundhedsplejerske
Kildeskolen har en
sundhedsplejerske.
Hun kommer på
skolen én dag om
ugen, hvor hun måler
og vejer eleverne
samt laver syns- og
høretester. Hun
gennemgår ofte én
klasse ad gangen
men er også åben for
at tage en snak med
elever og forældre,
hvis der er behov for
det.
Der fokuseres meget
på god kost og
generel sundhed.

12

Skoletandlæge
Kildeskolen er tilknyttet skoletandlæge-ordningen på Vesterbro Ny Skole.
I får indkaldelser tilsendt direkte fra tandplejen og I skal selv følge jeres barn.
Hvis der er brug for, at jeres barn kommer hurtigt til tandlæge, kan I ringe til
skoletandplejen på tlf.: 36 14 81 41

Akut behandling og medicinering
Skolens lærere er uddannede i at give førstehjælp.
Der findes ingen medicin på skolen – heller ikke hovedpinepiller.
I tilfælde af hovedpine o. lign. sørger vi for at eleven får væske, salt og sukker. I visse
tilfælde tilbyder vi vitaminer og mineraler, hvis mangel giver eleven ubehag.
I tilfælde af tilskadekomst, der kræver yderligere behandling, følger vi eleven på
skadestuen og informerer straks forældrene.

Ferier og fridage udenfor ferieplanen
Kildeskolen har en fastlagt ferieplan, som sendes til hjemmet. Den udleveres også
ved indmelding og findes på hjemmesiden.
Eleverne skal rette sig efter denne plan for at få det største udbytte af undervisningen.
Hvis I alligevel ønsker, at jeres barn skal have en enkelt fridag udenfor den normale
ferieplan, skal I informere klasselæreren om det.
Drejer det sig om flere sammenhængende dage, skal anmodningen mailes til skolens
leder Niels Bergstedt på niels@kildeskolen.dk senest 14 dage før ferien.

Hjemmeside
På Kildeskolens hjemmeside www.kildeskolen.dk kan du finde alle informationer og
kalenderdata om skolen. Siden ajourføres løbende.
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ildeskolenyt
I skolebladet Kildeskolenyt! kan I læse om store og små nyheder fra skolens hverdag
og årets gang.
Bladet indeholder også praktisk information, kalenderdata, billeder fra hverdagen,
ture, arrangementer og meget andet.
Bladet mailes til jer én gang månedligt. Kildeskolenyt kan også downloades fra
skolens hjemmeside.
Sørg for at skolen får alle jeres mailadresser – vi sender gerne skolebladet alle elever,
forældre, bedsteforældre og venner.
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Ordensregler for elever
Kildeskolens ordensregler bygger på 25 års erfaring og har til formål at skabe det
bedst mulige studiemiljø, hvor små og store elever kan færdes trygt sammen og opnå
de bedst mulige faglige resultater.
Vi anbefaler, at I gennemgår reglerne med jeres barn i løbet af skoleåret. Tag en snak
med barnet om hver af reglerne – giv jer god tid. De er glade for at vide, hvad der er
god og dårlig opførsel på skolen.
Reglerne er:

Jeg vil være flittig og målbevidst med at opnå så stor viden som muligt og på den
måde selv tage ansvar for min fremtid.
Jeg vil være et godt eksempel for andre, så alle får de bedste muligheder for at
udnytte deres evner.
Jeg forstår, at skolens regler er lavet, for at alle elever kan få mest muligt ud af deres
skolegang og have det rart og trygt på skolen.
Derfor vil jeg overholde Kildeskolen ordensregler.

Ordensregler
1) Jeg vil være til stede ved hvert navneopråb. Hvis jeg er forhindret, vil jeg give
skolen besked i god tid før navneopråb.
2) Jeg vil sove nok, spise morgenmad, have madpakke med i skole hver dag og
ikke spise slik og tyggegummi i skoletiden, så jeg altid er frisk til at studere.
3) Jeg vil have alle nødvendige materialer klar til hver time (skrive- og
regne-redskaber, bøger, hæfter, gymnastiktøj osv.), og jeg vil sidde på min plads,
så læreren kan lave navneopråb.
4) Jeg vil anvende det, jeg har lært om studiemetoden, så jeg forstår det, jeg lærer i
hvert fag.
5) Jeg vil kun forlade skolens område med en lærers tilladelse.
6) Jeg vil passe på mine egne, mine kammeraters og skolens ejendele, og være med
til at sørge for at klassen og fællesområderne ser pæne ude hele tiden.
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7) Jeg vil være høflig og hensynsfuld overfor alle voksne og børn på skolen.
8) Jeg vil være høflig og hensynsfuld på vej til og fra skole, så skolen og eleverne
har et godt ry.
9) Jeg vil tage ansvar for mine studier ved at:
a) arbejde ærligt og flittigt for at nå mine mål i timerne
b) lave de aftalte lektier hjemme eller på skolen
10) Jeg er villig til at løse ethvert problem angående mine studier.
11) Jeg er villig til at løse ethvert problem angående min egen eller andres opførsel.
12) Jeg forstår, at min medbragte mobiltelefon og andet elektronisk udstyr kun skal
være fremme, når det gavner undervisningen. Jeg forstår også, at skolen ikke erstatter
mit elektroniske udstyr, hvis det mistes eller går i stykker.
13) Jeg er klar over, at rygning ikke er tilladt i skoletiden.

Hvad der sker, hvis reglerne brydes
Overtrædelse af reglerne bliver påtalt. Det forventes, at du bagefter er villig til at
forbedre din opførsel.
Hvis reglerne brydes igen og igen, får dine forældre besked om det. Du kan blive
sendt hjem i 1 til 3 dage for at finde ud af, om skolen skal være din "arbejdsplads"
igen. Før du kan komme tilbage, skal du og dine forældre til et møde på skolen, hvor
vi taler om din beslutning.
Grov opførsel, vold eller hærværk medfører øjeblikkelig hjemsendelse i 3 dage. Du
og dine forældre bliver herefter indkaldt til et møde, hvor vi taler om din videre
skolegang på Kildeskolen.

At gøre skaden god igen
Du skal vide, at du næsten altid kan gøre en skade god igen: Vær ærlig, tag ansvar for
dine handlinger og gør en ekstra indsats med dine studier, for skolen og de
involverede elever.
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Undervisningsplan for 0. klasse – 2018/2019
Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets
materialer om børnehaveklassen.
Målsætning







At give eleverne en god skolestart.
At styrke elevernes nysgerrighed og ønske om at lære.
At gøre eleverne fortrolige med skolen, de øvrige elever og skolens regler.
At forstærke elevernes evne til at fokusere.
At lære eleverne at færdiggøre det, de går i gang med.
At øve eleverne i at deltage i det kollektive arbejde og at lytte til en kollektiv
besked.

Oversigt

Emner
Dansk:
Alfabetet
Bogstavernes navne
Bogstavernes lyde
Sammensætning af lyde til ord
Den første læsning
At skrive bogstaverne
Dansk:
Udvidelse af sproget
Matematik:
Kende og skrive cifrene fra 0 til 9
Kende og skrive tallene fra 10 til 20
Mængder
Lige og ulige
Enere og tiere
Lægge sammen og trække fra

Materiale/ handling
Det gule læsekursus
Det lilla læsekursus
ABC-læsetekster
Sandpapirsbogstaver til at føle på
Staveposer
Bogstavsange
Lyd-sange
Forskellige alfabet-bøger
Højtlæsning af eventyr og børnelitteratur
Rim og remser
Højtlæsning af Gyldendals Kanon 0.-2.
Tællepinde
Sandpapirstal til at føle på
Udstansede tal og brikker
Før Sigma
Sigma 1A
Min førskolebog
Mini-løk opgavehæfte

Forskelle og ligheder
Begreber
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Tider:
Årstider
Ugedage
Måneder
Klokken
Trafik:
Lære trafikregler og øvelse i at bevæge
sig i trafikken.
Biologi, dyr:
Navne på de forskellige husdyr
Hvad vi får af produkter fra dyrene
Vilde dyr

Biologi, planter:
Navne på de mest kendte træer og deres
udseende
Vores mest almindelige blomster
Spiselige planter
Lære at så og passe planter og plante
Geografi:
Danmark (Sjælland, Jylland, Fyn og
Grønland)
Sverige, Norge, Finland og Island
Diverse folkeslag på jorden
Mad:
Hvad bør vi spise?
Hvad er sund og usund mad?
Navne på forskellige frugter og
grøntsager
Musik:
Sang og rytme
Kunst, kreativitet (finmotorik)

Idræt (grovmotorik)

Årskalender
Månedsplancher
Årstidsmappe med opgaver til kopiering
Pap-ur lavet af børnene
Øvelsesur
Trafikmappe med opgaver til kopiering
Computerspil om trafik
Besøg af politiet
Udendørs træning med klassen
Dus med dyr undervisningsmateriale
bestående af forskellige spil, bånd og
videofilm
Eventuelt besøg på bondegård
Udflugt til Roskilde Dyrskue
Besøg i Zoologisk Have
Dyre-leksikon
Små dyrefigurer
Årstidsmappen
Forskellige bøger med tegninger og
fotografier af planer og træer
At tage børnene med ud i naturen for at se
og føle på planter og træer
Globus
Kort
Flag
Bøger med fotografier
Bogen: Alle verdens børn
Madpyramiden
Samtaler og plancher om hvad der er
sundt og usundt

Sange og sanglege
Tegne, farve og male
Klippe og klistre
Lave figurer i modelervoks
Lave perleplader
Kaste og gribe bolde
Skolens aktivitetsbane (klatre, balancere
og hoppe) og sjippe
Svømning: blive fortrolig med vand og
bevægelse i vand
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Praktiske færdigheder:
Binde snørebånd
Knappe
Lyne lynlås
Træde nåle
Sy
Flette
Lave snore
Binde knuder
Pakke ind
Slå søm i
Informationsteknologi
Duksepligt:

Opførsel og manérer:

Øves i klassen

Forskellige indlæringsprogrammer
Lære at støvsuge
Vaske borde
Vande blomster
Rydde op i klassen
Gennemgå skolens ordensregler
Øvelse i at arbejde alene, parvis og i
grupper
Øvelse i at løse konflikter via
kommunikation

Børnehaveklassen, 0. klasse
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Foreløbigt skoleskema
9:00-10:30

Mandag
Time

Tirsdag
Idræt

Onsdag
Time

Torsdag
Time

Fredag
Time

Pause
10:45-11:30

Time

Idræt

Time

Time

Time

Spisepause
12:15-13:45

Time

Time

Time

Klassens
time

Time

Kontakt
Adresse: Høffdingsvej 14,
2500 Valby
Hovednummer: 38790140
SFO: 38796140
Hjemmeside:
www.kildeskolen.dk
Skoleleder: Niels Bergstedt,
Telefon: 38790140,
Mail: niels@kildeskolen.dk
Skolesekretær: Marie Jørgensen, telefon: 38790140, mail: info@kildeskolen.dk
Skoletandpleje: Vesterbro Ny Skole, telefon: 36148141
Kontakt vedrørende mailadresser: netkom@kildeskolen.dk
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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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