
Så er vores hjemmeside på plads! 
 
Denne gang modtager I alle Kildeskolenyt! på papir. På 
den måde kan I nemlig få at vide, at vores nye hjemmeside 
er på plads, og at de, der helst vil anskaffe bladet der fra, 
atter kan hente det.  
 
Hjemmesidens adresse er: www.kildeskolen.dk   
 
Tag et kik og bliv fornøjet!  
 

 
 

Vi mangler stadig at få svar fra en del forældre vedrørende 
sidste måneds to spørgeskemaer. Derfor er begge skemaer 
igen med i dette nummer. Vi vil gerne have alle svar inden 
den 15/4!  
 
Ellers handler Kildeskolenyt!  om 9. klasses tur til Dublin, 
nyheder fra SFO’en og om ledige pladser på skolen. 
 

 - f jo ONu nd sne:

 

 

         KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   

Kildeskolen  
Høffdingsvej 14 
2500 Valby 
Kontor: 38 79 01 40 
Lærervær.:38 79 71 40 

April 2006 
6. årgang nummer 4 

Indhold: 
* Skolekalender 
* SFO’en 
* Annonce:  

Nye elever 
* Børneseminaret 
* Spørgeskema 1 
* Spørgeskema 2 
* Med 9. til Dublin 
  
  

Kildeskolenyt!  findes i farver på vores hjemmeside www.kildeskolen.dk, hvorfra det er 
muligt at downloade bladet.          
Indslag til Kildeskolenyt! kan sendes til Kildeskolen eller mailes til 
nielsbergstedt@post.tele.dk eller kildeskolen@kildeskolen.dk  
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Skolekalender  April 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære Forældre   

I SFO og klub har vi hver 1. fredag i måneden FORÆLDREKAFFE! Det er et hyggeligt 
arrangement, hvor børnene på skift hjælper med at bage kager, som serveres med kaffe til 
forældrene. Et dejligt afbræk fra dagligdagen, en mulighed for at høre hvordan det går med 
børnene og en god lejlighed til at få en sludder med de voksne! Gå ikke glip af det!  

Husk: Hver første fredag i måneden mellem 14 og 16! 

Hilsen personalet i SFO og klub  

Mandag 3.   
Tirsdag 4. Kildeskolens ordinære generalforsamling 19:00 
Onsdag 5.   
Torsdag 6.  Forældrekonsultation 3. klasse 
Fredag 7.  
  
Mandag 10.   
Tirsdag 11.  
Onsdag 12.  Påskeferie! 
Torsdag 13.  
Fredag 14.  
  
Mandag 17  
Tirsdag 18.  
Onsdag 19.  
Torsdag 20.  
Fredag 21.  
  
Mandag 24.  
Tirsdag 25.  
Onsdag 26.  
Torsdag 27.  

Fredag 28.  
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Nyt fra SFO’en (og fra idrætslæreren) 
  

 
Med en ny idrætslærer tilføres ny energi! Her ses 
Søren i færd med at sætte net i de nye 
indendørsmål. Denne ”nørklen” tog ham flere 
timer. Det er ikke kun eleverne, der er rigtig glade 
for Søren – det er SFO personalet også! For disse 
mål bruges af SFO’en. Som det ses her, bruges 
målene allerede ivrigt af – især – drengene, som 
stadig er vilde med at spille både floorball og 
fodbold! 
  

 
 
Vi kan hermed konstatere, at sport og 
bevægelse er et stort hit blandt børnene 
her på skolen, da også bordtennisbordet 
bruges til den store guldmedalje – der er 
næsten altid nogle der spiller på det, og 
der er meget morskab og action forbundet 
med det.  
  
 
   
  

 
I SFO’en hygger vi os også. Et decideret 
læse og hygge-hjørne er blevet etableret i 
det såkaldte "Stille-rum” – et rum hvor 
man kan lave perler, tegne, lege stille-
lege, spille spil, hvile og læse.  
Cathrine Hovmann gav os 2 kæmpe 
madrasser, som Rita Nielsen så har syet 
betræk til. Desuden flere puder, som 
børnene kan have i ryggen. Og som du 
kan se her, lægger det virkelig op til 
hygge! Det er en fornøjelse at fornemme 
en stille stund i SFO’en. Der falder en 
dejlig ro og harmoni over børnene! 

 
Så vi siger tusind tak til både Cathrine og Rita for bidraget – det er rigtig super! 
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En anden, vi siger tak til, er Martin Berthelsen, 
som donerede paneler og kørsel af dem til 
Klubben. Vi er i gang med at lave knagerækker 
til børnenes jakker og tasker i Klubrummet.  
  
Klubben har jo gang i flere forskellige projekter 
og har for nylig været i skøjtehallen, hvor de fik 
lokket klubleder, Christine, ud på isen (for anden 
gang i hendes liv) – det blev vist besluttet, at hun 
lignede en kegle på skøjter!  
 
Derudover maler Klubbørnene til den store 
guldmedalje. De skaber kunstværker til en 
fernisering, som skal foregå i SFO-regi – det 
kommer du til at høre mere om... 
  
Og sidst lige en tak til Ginny Lindskog for 
kamera til Klubben! Så kan vi gøre endnu mere, 
for at forevige jeres dejlige poder på collager og 
lignende i fremtiden! 

 
 
 

 
 

Annonce 
 
Kender du nogen, der har et barn, som keder sig i skolen 
eller trænger til at gå her på Kildeskolen?  
 
Vi har plads til nye elever i børnehaveklassen, 2., 3., 4., 
5. og 6. klasse! 
 
Ring 38790140 og lav en aftale om at besøge skolen! 
 
Venlig hilsen 
 
Hanne Ginge-Nielsen  
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Børneseminaret 

 
I sidste måned afholdt vi Børneseminar over tre 
torsdagsaftner. Her er et par tilbagemeldinger: 
 
”Min søn er blevet sødere, mere omsorgsfuld, mere 
hjælpsom. Han holder mere fast i sine rettigheder og 
mine. Jeg har lært at se på tingene og bruger 
materialet til at se, hvad jeg kunne have gjort 
anderledes, så jeg havde opnået et bedre 
resultat/gladere barn. Seminaret har helt klart været 
pengene og tiden værd : ))) mange tak for hjælpen.” 
- TM 
 
”På Børneseminaret blev præsenteret nogle 
synspunkter, hvor efter deltagerne kom med 
kommentarer, egne synspunkter og oplevelser. Der 
blev lagt vægt på, at opdragelse af ens barn skulle 
bygge på observationer og personlige 
overbevisninger.  

Det synes jeg var en vigtig ting, da man som forældre ikke bryder sig om, at andre fortæller 
en hvad man skal gøre eller ikke gøre. 
Da både Niels og Hanne selv er forældre og begge brugte eksempler fra deres egne 
familier/dagligdag var det meget nemmere for deltagerne at diskutere deres situationer fra 
dagligdagen. Nogle af de ting der blev diskuteret var: 

- At være en god og stabil voksen 
- At være kærlig og tolerant 
- At oplære barnet uden at knække det 
- Barnets selvbestemmelse 
- Barnets ejendele 
- Opdragelse eller dressur 
- Barnets synsvinkel 
- Barnets ret til at bidrage 
- Voksnes rettigheder 

Jeg synes at der var mange synspunkter, som jeg blev bekræftet i, da jeg som mor til tre altid 
har ment, at den bedste fremgangsmåde var at være god, stabil, kærlig og tolerant overfor 
børn.”  - H 
Efter seminaret har flere forældre nævnt at de egentlig gerne ville have deltaget, men ikke 
kunne komme de tre torsdagsaftner seminaret varede. Skriv til Hanne Ginge Nielsen, hvis du 
er en af disse! Vi kan jo afholde det igen, hvis der er 8-10 forældre som vil deltage!    
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 Kildeskolenyt! på papir eller computer? 
- en vigtig undersøgelse! (For dem der ikke besvarede sidste måned!) 
 
Kildeskolenyt! udkommer hver måned med store og små nyheder, billeder, skolens kalender 
og meget andet. Det har det gjort siden september 2004.    
 
I september måned 2005 indeholdt bladet en undersøgelse, der skulle afklare, om I helst ville 
have bladet i den sædvanlige sort/hvide papirudgave eller foretrak at se bladet på 
Kildeskolens hjemmeside, hvor det findes i farver.     
 
Ifølge undersøgelsen foretrak 12 familier at modtage papirudgaven, og den har de så fået 
hver måned.      
 
Siden da har flere elever sagt, at de ikke kan forstå, hvorfor de ikke får Kildeskolenyt! mere. 
Derfor gentager vi undersøgelsen – for meningen er da, at alle børn og forældre modtager 
bladet.  
 
Hvis I allerede har modtaget denne skrivelse af jeres barn og har besvaret det, behøver I ikke 
svare igen. 
 
Ellers: Udfyld nedenstående slip og returner den til klasselæreren senest den 7/4.  
  
På forhånd tak! 
 
Niels Bergstedt 
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Til klasselæreren (som videresender den til redaktøren) 
 
Forælders navn:_______________________________________ 
 
Barnets navn:__________________________________  klasse:_________ 
 
Vi vil helst modtage papirudgaven af Kildeskolenyt! ____________ 
 
Vi foretrækker computerudgaven af  Kildeskolenyt!  ____________ 
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Tilladelse til at bruge fotografier 
- en vigtig undersøgelse! (For dem der ikke besvarede sidste måned!) 
 
 
Vi har den fornuftige regel i Danmark, at man ikke må offentliggøre fotografier af 
mennesker uden deres skriftlige tilladelse.  
 
Reglen gælder selvfølgelig for Kildeskolenyt! – både det blad jeres børn får med hjem og 
den farvekopi, der lægges på vores hjemmeside www.kildeskolen.dk. 
 
Reglen gælder også, når vi vil lægge billeder på selve hjemmesiden. Det kan dreje sig om 
klassebilleder, fotos af daglige begivenheder, fra ture eller andet.   
 
Endelig gælder reglen, hvis vi vil bruge billeder af eleverne til en brochure om skolen. 
 
Vi respekterer denne regel og ønsker derfor jeres tilladelse til fotografere og bruge billeder af 
jeres barn/børn. 
 
Udfyld venligst denne slip og returner den til klasselæreren senest den 7/4.  
 
På forhånd tak! 
 
Venlig hilsen 
Niels Bergstedt 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Forælders navn: ____________________________________  
 
Barnets navn:__________________________________   Klasse:__________ 
 
Vi tillader, at der er billeder af vores barn/børn i Kildeskolenyt! – både det blad eleverne får 
med hjem og den kopi der lægges på Kildeskolens hjemmeside. 
 
Vi tillader, at der er billeder af vores barn/børn i forbindelse med Kildeskolens virke på 
skolens hjemmeside.  
 
Vi tillader, at der bruges billeder af vores barn/børn i brochurer om Kildeskolen. 
 
Underskrift:  ________________________________________   dato:_________  
Eventuelle forbehold: _________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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Med 9. til Dublin 
 
Af Karen-Marie Juel 
 
9. klasse er netop vendt tilbage fra en studietur til Dublin i Irland 
 

Når flyet lander på Irland, sætter man fødderne på jorden i 
et land, der huser det mest oprindelig folk i Europa, 
kelterne. Et land der inden for de sidste ti år har bevæget 
sig fra at være et af Europas fattigste til at være det land 
med den fjerdestærkeste økonomi. Nyt byggeri skyder op 
alle vegne, og der er flere biler i gadekrydsene end i 
København. Dublin syder af liv fra tidlig morgen til langt 
ud på natten – butikker i alle størrelser er fyldt med 
mennesker og varer, og pub'erne er fyldt med 
menneskestemmer og levende irsk musik, så det næsten 
smerter i ørerne. Overalt er påskeliljer og kirsebær 
sprunget ud på et tidspunkt, hvor der ligger sne i haverne 
derhjemme. Selv palmerne ser ud til at klare vinteren i 
bedste stil. Og så var det endda bidende koldt, da vi 
ankom.        
 

Som traditionen byder, tog 9. klasse også i år udenlands – til Irland med det engelske sprog, 
som kræver, at man hører godt efter for at forstå. En udmærket sprogøvelse! Hjemmefra 
havde vi arbejdet med Irlands historie og de religiøse og sociale konflikter, som Nordirland 
har været udsat for efter Englands overherredømme i århundreder.    
 
At Irland kaldes Den grønne ø, forstår 
man, når man ser landet fra luften eller 
kører rundt i landskabet – det er 
virkeligt grønt i alle ”grøn's nuancer”.  
Prøvede man at male et billede i de 
farver, ville folk tro, at man var lidt 
vild. Men det er så fantastisk smukt. 
”Det er godt at samle på smukke 
billeder”, med citat af Susanne 
Brøgger.  
 
Abraham House med en rigtig irsk 
højttalende vært med accent og ægte 
irsk humor gav os husly, så vi kunne 
nå alt i byen inden for tyve minutter til fods. Og apropos at studere gik turen første dag til  
Trinity Collage, universitetet i Dublin, med sine gamle bygninger og grønne plæner, der 
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selvfølgelig var lagt ud til både cricket og football – alt i bedste engelske stil. I kontrast hertil 
et bibliotek med nogle af verdens ældste og fineste bøger, the Book of Kelts, med de mest 
fantastiske illustrationer og keltiske ornamenter på papir lavet af kalvehud.  
 

Nationalmuseet bar præg af, at Dublin er 
grundlagt af danske vikinger, der oprettede 
en handelsplads der. Der var vikingbåde og 
husgeråd, våben og guldsmykker,  lurer og 
fløjter. Bådene var så fladbundede, at man 
sejle helt op til det sorte hul – deraf navnet 
Dublin – gennem det sumpede område ved 
højvande.  Og der byggede man så en 
vikingeby. Selvom man andre steder på 
Irland havde sloges med de indfødte, fandt 
man her et sted at drive den handel fra, som 
vikingerne på den tid i virkeligheden sejlede 
ud for og bedrev overalt i Europa.  

  
I en af kirkerne havde man lavet et aktivt vikinge- og middelaldermuseum, hvor man må røre 
og lege med tingene, og hvor man får små lydbilleder fra tiden. Der er alt fra tøj til hjelme, 
husgeråd og slavelænker, opgaver og skrabebilleder. Det er virkeligt, nærværende og lærerigt 
og noget vi burde have i vikingernes hjemland også. 
 
For at ingen skal tro, at det hele var 
kultur og lærdom, var der også god tid 
til at afprøve indholdet i gågadernes 
lækre butikker og madsteder med flere 
ture på egen hånd i små grupper. Ingen 
skandaler eller forsvindinger og 
hjemme til aftalte tider. Det er en 
klasse, der kommer hinanden ved og 
kan lide at være sammen.  Altid 
hjemme senest klokken ti, men nok lidt 
senere i seng. Næste morgen kunne en 
forbløffet lærer konstatere, at en 
hårfarve kan skifte på en enkelt nat – 
ikke til gråt, mere over i de røde 
nuancer (i bedste vikingestil).     
 
Desværre var Dublin Castle lukket på grund af EU-møde. Vi måtte nøjes med at se på de 
gamle tårne fra det trettende århundrede udefra. Til gengæld kunne Temple Bar nemt opleves 
indefra med alle dens pub'er og sjove små butikker.   
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Sct. Patricks Cathedral er bygget fra 1190 og rummer hele Irlands historie med statuer af 
kendte folk bl.a. Jonathan Swift – ham med Gullivar i Lilleputternes Land – og gravsten og 
krigsminder fra Englands krige. Den er forblevet protestantisk i det katolske Irland efter 
selvstændigheden i 1922. Englænderne tillod først irlænderne at bygge en katolsk domkirke 
engang i attenhundrede tallet og kun på en meget ydmyg gade bag hovedstrøget – den med 
Milleniumspiret på over hundrede meters højde.     
 

I silende regn kørte vi i bus med guide 
sydpå gennem Wichlow Mountains til 
Glendalogh. Den hedder sådan, fordi det er 
dalen med de to søer. Der er virkelig 
naturskønt med et gammelt kloster, som en 
munk og senere helgen kaldet Sankt Kevin 
byggede med plads til flere tusinde. At blive 
begravet der, var det nærmeste man kunne 
komme Vor Herre, og inden for murerne 
kunne ingen forfølges eller rettere ingen 
turde af frygt for Guds vrede.  
 
 

Regnen holdt op, og turen rundt om en af søerne var et orgie i farver – for ikke at tale om 
udsigten over den anden sø. På vejen udpegede guiden de områder, hvor filmen Brave Heart 
blev optaget. Irland har fået det meste af Hollywood over (med studier og det hele) på grund 
af de gode optageforhold og billige statister.    
 
Det har været en tur med så mange indtryk, at det nok tager nogen tid at få det hele fordøjet. 
Men glemme Irland, når man først har været der, lader sig ikke gøre.  
 
 
   


