
Hurtig og direkte kommunikation   
 

En travl september er gået – eleverne er helt tilbage og i 

fuld vigør! Lærerne er ved at færdiggøre læseplaner for 

alle fag og for hver eneste elev. 

 

Undervisningsministeriet har krævet, at alle elever på alle 

landets grundskoler skal have individuelle læseplaner. Det 

er ikke nyt hos os, for det har vi brugt i årevis. Dejligt at 

se, at vi som så ofte er på forkant med udviklingen!     

 

Vi er stadig i gang med undersøgelsen om brugen af  

e-mails. 69 børns forældre har svaret og 58 af dem bruger 

dagligt e-mails!  

 

Med dette tiltag ønsker vi at gøre kommunikationen 

mellem skole og hjem så hurtig og direkte som muligt.  

 

Ved at bruge e-mails kan I få at vide, når der er et nyt 

nummer af Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! på hjemmesiden. I kan hurtigt 
blive informeret om konsultationer, lektier, afleverings- 

datoer, ture og meget andet. På den anden side kan I 

informere skolen, hvis jeres barn kommer for sent, er sygt 

eller på anden måde er forhindret i at ankomme. Vil I 

gerne have en samtale med klasselærer eller faglærer er 

det bare at sætte sig ved tastaturet.   

 

Hvis I endnu ikke har besvaret undersøgelsen, bedes I 

gøre det snarest. Vi vil gerne have den afsluttet! 
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Skolekalender  

Oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag 2. 9. og 9/10. klasse kommer hjem fra Edinburgh 

Tirsdag 3. Rejseeleverne fra 9. og 9/10. klasse holder fri

8. klasse skal se tysk film – Sonnen Allee  
Onsdag 4. Filmdag 2. klasse 
Torsdag 5.  

Fredag 6.  

  

Mandag 9.  

Tirsdag 10.  

Onsdag 11.  

Torsdag 12.  

Fredag 13. Motionsløbet – alle tager løbetøjet med!  

  

Mandag 16.   

Tirsdag 17.   

Onsdag 18.  Efterårsferie hele ugen – skole og SFO har åbent som normalt 

Torsdag 19.   

Fredag 20.   

  

Mandag 23  

Tirsdag 24.  

Onsdag 25. Filmdag 2. klasse 
Torsdag 26. Forældrekonsultation 8. klasse 

Fredag 27. Fest for alle de gamle elever!!! – vi starter kl. 18:00 

  

Mandag 30  

Tirsdag 31 Forældrekonsultation 5. klasse 
Onsdag 1/11  

Torsdag 2/11 Terminsprøver for 9. og 9/10. klasse 

Fredag 3/11  
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Det nye elevråd 
 

 

Vi byder velkommen til det nye elevråd! 

 

Daniel (nederst til venstre) fra 9. klasse er rådets formand, Sanat (nederst til højre) fra 9/10. 

er næstformand, Kristian (øverst til venstre) fra 7. er sekretær. Hamid (nederst i midten)  

fra 8. samt Mathias (øverst til højre) fra 6. og Zakaria (øverst i midten) fra 5. klasse er 

medlemmer. 

 

Elevrådet har fremover sin egen side her i Kildeskolenyt!Kildeskolenyt!Kildeskolenyt!Kildeskolenyt!, hvor det kan give informationer 
og fortælle om overvejelser, forslag og projekter.  

 

Alle elever er velkomne til at henvende sig til repræsentanterne, som vil drøfte sager og ideer 

med resten af elevrådet. Det gælder trivsel på skolen, mobbepolitik, valg af bøger og meget 

meget andet, som kan være med til at forbedre skolen. 
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Billeder fra måneden der gik 

 

                                                                                                                                                   

Vi deltog i Ekstrabladets 

skoleturnering og fik 

desværre tæv i første kamp – 

det blev til 4-0 mod et 

veltrænet fodboldhold. 

Drengene giver dog ikke så 

let op – de er ved at arrangere 

en kamp mod Amager 

International School.  

 

 

 

Nede i gården var en gruppe drenge i gang med at 

bygge en kæmpe sandborg i det pragtfulde 

september vejr.  

 

Jo, de havde det skægt og forlangte at komme i 

Kildeskolenyt!Kildeskolenyt!Kildeskolenyt!Kildeskolenyt!    
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Tumlerummet     
En hurtig afstemning i 7. klasse afgjorde, at navnet på elevsiden skal    

være ”Tumlerummet” – Caroline og Kitty vender tilbage med indslag 

fra tid til anden. 

 

 

Denne gang har Caroline skrevet 

om et projekt i hendes egen klasse. 

Det handler om indretning af        

       klasselokalet som starter med 

       opmåling  og modelbygning af 

       lokalet.  

 

 Vi interviewer nogle fra klassen! 

 

Katharina, hvad er din opgave?  Normalt 

finder jeg farver til klassen, men nu hjælper 

jeg med at lave modeller af 

møblerne. 

  

Freja, hvad er din opgave?  

At måle borde og tegne 

skitser til. 

Får du noget ud af det?  Ja, 

jeg er blevet bedre til at 

bruge en lineal. Det er 

sværere end det ser ud til! 

 

Senad og Armash, er 

det sjovt? Ja! 

Hvad laver I? Vi måler 

alle vægge – undtagen den 

bageste. 

Får I noget ud af det?  Vi 

lærer noget om at flytte en 

måleenhed til en anden. 

 

 

Og sidst (men ikke mindst) Johan og Brian, hvad er I blevet sat til? Vi skal lave gulvet. 

Lærer I noget nyt?  Ja. vi lærer at måle på andre måder…og det er sjovt! 

�  


