
Nu, nu er den der - hjemmesiden! 
 
I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan 
få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er 
www.kildeskolen.dk   
 
Tak for jeres svar på de to spørgeskemaer. Vi var nødt til at 
få billedtilladelserne på plads, før hjemmesiden kunne 
åbnes – derfor forsinkelsen.  
 
Luk op for den og se! Har du forslag, kommentarer eller 
finder du fejl på siden, må du endelig sende en mail til 
nielsbergstedt@post.tele.dk. Jo flere øjne der ser, jo bedre!     
 
I en af de sidste dage i marts deltog nogle af vores klasser i 
Dialogdag, der var arrangeret af Københavns Kommune.  
6. klasse havde også temauge med emnet Kulturrestaurant. 
Se billeder og artikler fra de to arrangementer.  
 
I den forløbne måned fik vi trykt nogle brochurer i 
postkortstørrelse om skolen. Måske kan du bruge dem til 
noget. Se nærmere i bladet.  
 
Husk, at vi har fælles renovationsweekend den 20. og 21. 
maj. Kontakt klasselæreren for flere informationer.        
 
Og ellers er der bare at ønske de store elever held og lykke 
med den skriftlige eksamen, der forløber mandag den 8/5 
til torsdag den 11/5. Det bliver spændende at se, hvad de 
kan præstere.  
 

 - f jo ONu nd sne:

 

 

         KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   
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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  Maj 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1.   
Tirsdag 2.  
Onsdag 3.   
Torsdag 4.  Forældrekonsultation 8/9. klasse 
Fredag 5.  

Lejrskole for bh. klasse og 1. 
Lejrskole for 2. 3. og 4. klasser 
Lejrskole for 5. klasse 

  
Mandag 8.        Skr. eksamen – Engelsk og Retskrivning  
Tirsdag 9. Skr. eksamen – Matematik 
Onsdag 10.  Skr. eksamen – Skr. fremstilling 
Torsdag 11. Skr. eksamen – Fysik/Kemi og Biologi 
Fredag 12. St. Bededag - skolefridag  
  
Mandag 15  
Tirsdag 16.  
Onsdag 17.  
Torsdag 18.  
Fredag 19.  
Lørdag 20. 
Søndag 21. 

 

Renovationsweekend – fælles for alle forældre 

Mandag 22.  
Tirsdag 23.  
Onsdag 24.  
Torsdag 25. Kristi Himmelfartsdag - skolefridag  
Fredag 26. Skolefridag 
Søndag 28.  7. klasse til Lofoten, hjem igen 6/6 
Mandag 29. Mundtlig eksamen - dansk  6. klasse på kanotur, hjem igen 2/6 
Tirsdag 30.  
Onsdag 31.  

 



 
 

3

Den 31. marts afholdt 6. klasse et arrangement 
med en såkaldt Kulturrestaurant som 
afslutning af deres temauge.  
 
Klassen inviterede til mad fra forskellige 
lande, som for eksempel Italien, Kina, Tyrkiet, 
Bosnien og andre steder.   
 
De forældre, der kom til arrangementet, kunne 
for små penge købe et måltid mad, og det siger 
sig selv, at det blev til mange måltider. Alt 
skulle jo smages på!  
 
Eleverne var gennem ugen dybt engageret i at 
bygge boder, restauranter og med at finde de 
rigtige retter til at repræsentere landene.  
 
Om fredagen var køkkenet fyldt med de 
flittige elever der tilberedte retter fra de mange 
lande. Super tema-uge!!! 

Kulturrestaurant – i 6. klasse. 
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Den 31. marts kaldte Københavns Kommune til fælles 
arrangement for alle skoler – inklusive Kildeskolen. 
Arrangementet bar navnet Dialogdagen og handlede om 
tolerance, dialog og ytringsfrihed.  
 
Fra morgenstunden sørgede Karen Marie for, at der blev 
hængt en banner op over vores indgangsdør, hvorpå der 
var skrevet: ”Den dag vi kan have tillid til hinanden, vil 
der være fred på Jorden”, et citat af Hubbard.  
 
Lidt før klokken 9 ankom en mand fra Københavns 
Kommune med en depeche og en pose fyldt med ting og 
sager vi skulle bruge til arrangementet.  
 
Her efter mødtes vi i 8/9. klasse, hvor vi gennemgik, 
hvad dagen skulle handle om. Til stede var hele 8/9. 
klasse, 5. klasse og flere elever fra andre klasser.  
 
En god snak fulgte om tolerance, dialog og  
ytringsfrihed på vores egen skole. Er vi tolerante nok? 
Giver vi hinanden ytringsfrihed? Har vi en god dialog? 
 
Til at starte med synes eleverne egentlig, at det hele var 
som det skulle være. 
  

Dialogdag 
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Spørgsmålet blev så rejst: Hvordan er 
det for en femte klasses elev at gå ind i 
de stores klasser for at hente en bog? 
Her blev det tydeligt, at vi kan blive 
meget bedre. For flere følte egentlig at 
det var lidt pinligt! Og det kan da ikke 
være rigtigt.   
 
Næste spørgsmål var så: Hvordan kan 
vi forbedre det, så alle elever trygt kan 
henvende sig til alle på skolen?  
 
Det viste sig snart, at alle gerne ville 
hjælpe hinanden – og det blev til et 
forslag om, at større elever kunne 
hjælpe de mindre med fagene, altså 
være en slags hjælpelærere. Det 
forslag skal der selvfølgelig arbejdes 
videre med! 
 
Bagefter skrev vi en tekst på en 
vimpel, som vi havde fået udleveret – 
vores bud på tolerance, ytringsfrihed 
og dialog.   
 
Det blev til: Være sammen, holde 
sammen, tale sammen – og hjælpe 
hinanden, uanset hvad!  
 
Så gik turen ind til Rådhuspladsen, 
hvor vi mødtes med mange elever fra 
andre skoler. Vi fik afleveret vores 
vimpel og deltog så i aktiviteterne.   
 
En gruppe elever havde indøvet en 
sang som de gik på scenen med – godt 
gået!!! 
 
Det var en rigtig spændende dag!  
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Brochurer  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har trykt fire forskellige brochurer i postkortstørrelse, som du kan bruge til at vise venner, 
der måtte være interesserede i at høre om en skole med en anderledes undervisning.  
 
På forsiderne står der: Individuel undervisning, Udfordring for alle, Trænger dit barn til 
udfordring? og Små klasser – altså netop det, der kendetegner vores skole.  
 
På bagsiden står der: ”Søger du en skole med trygge rammer til dit barn? Kildeskolen tager 
udgangspunkt i det enkelte barn. De grundlæggende færdigheder indlæres individuelt ud fra 
barnets niveau. 
Sidder dit barn og keder sig, eller har det allerede givet op? En individuel undervisningsplan 
giver dit barn mulighed for at lære i sit eget tempo. 
Skolen har en aktiv trivselspolitik. Vi ønsker at skabe et godt miljø for vore børn, at de skal 
føle sig trygge i hverdagen og opnå selvtillid og selvstændighed”.   
 
Hvis du ønsker nogle eksemplarer, skal du kontakte kontoret eller sende en mail.    


