
Velkommen til et nyt skoleår! 
 

En usædvanlig regnfuld men skøn sommerferie er 

overstået. Det var en aktiv sommerferie: Vi havde 

sommerskole, SFO-ture og koloni, vi fik malet flere af 

klasserne og sat dem i stand, skolen fik en ekstra omgang 

rengøring fra bund til top, lærerne studerede faghæfter og 

både indsamlede og skrev nye materialer, skemaer blev 

lagt for alle klasser og lærere, vedtægterne fik en 

opstramning. Og så sker endelig det vigtigste: Eleverne 

vender tilbage! Et nyt skoleår er startet! Velkommen!   

 

I det nye skoleår ønsker vi at styrke elevernes faglighed 

mere end nogensinde. Vores studiemetode virker som 

sædvanlig – for de hørte eller læste ord skal selvfølgelig 

forstås. Som hidtil er vi da også opmærksomme på, at 

hvert nyt indlæringstrin afpasses den enkelte elev, så den 

daglige undervisning kan blive en udfordring og glæde for 

alle. De nye tiltag handler om at anvende og afprøve det 

læste materiale eller det materiale, som hver klasse 

gennemgår sammen. Vi vil gerne gøre undervisningen 

mere ”levende” og spændende!     

 

IT skal i højere grad integreres i undervisningen. Derfor 

har vi ansat en IT lærer. Hvis du har en virksom og god 

computer til overs på dit arbejde eller hjemme, må du 

endelig kontakte os! Vi har brug for mange computere.   

 

Det bliver et godt skoleår! 

  

Niels Bergstedt 
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Skolekalender september  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hver første fredag i måneden er der kaffe i SFO´en mellem 14 og 16!   

 

Mandag 3.  Forældremøde  9. og 9/10. klasse – kl. 19:00 

Forældremøde 6. klasse 

Forældremøde 4. klasse 

Tirsdag 4.  

Onsdag 5.   

Torsdag 6.  

Fredag 7. Forældrekonsultation 8. klasse 

  

Mandag 10. Forældremøde 5. klasse 

Tirsdag 11.  

Onsdag 12.  

Torsdag 13. Tur til Møns klint – 9. klasse 

Forældrekonsultation 3. klasse 

Forældremøde 7. klasse 

Fredag 14. Klasse-house-warming 8. klasse 

 

Mandag 17. Forældremøde børnehaveklasse  

Tirsdag 18.   

Onsdag 19.  Emneuge for alle klasser! 

Torsdag 20.   

Fredag 21.   

  

Mandag 24.  

Tirsdag 25. Forældremøde 1. klasse 

Onsdag 26.  

Torsdag 27.  

Fredag 28.  
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Hey allesamen! 

 

Der skal en ny historie i gang i år, og denne gang bliver den mere 

spændene end sidste gang – det er sikkert og vist. 

 

I løbet af det her år skal der ske en masse spændende ting, som bl.a. 

konkurrencer og andet. Nå ikke mere tid til snak i skal nok få at se 

hvad der skal ske i fremtiden på denne her side... vi skal nemlig i 

gang. 

 

Vitser: 

Hvis du skulle vælge mellem en is og en gulerod hvilken en is                             

skulle det så være? 

 

En jyde en fynbo og en københavner skulle skydes ved solopgang, 

men kunne slippe, hvis de kunne sige navnet på et træ! 

Fynboen: Eg! Han slap. 

Københavneren: Bøg.  

Jyden: Fyr – og det gjorde de så! 

 

En blondine havde 2 heste – men hun kunne ikke kende forskel på 

dem. Så en dag spurgte hun sin veninde (der var lidt kvikkere) til 

råds. Efter lang tid udbrød veninden : 

NU har jeg det! Kan du ikke se, at den sorte har lidt længere ører 

end den hvide? 
 

Forslag til elevsiden skal lægges iForslag til elevsiden skal lægges iForslag til elevsiden skal lægges iForslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset! vores kasse på lærerværelset! vores kasse på lærerværelset! vores kasse på lærerværelset!    
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Var der nogen der tog et godt sommerbillede til   ?                                            

 

 

 

 

Hvorfor ligger blondinerne i strandkanten? 

Svar: For at få bølger i håret. 
 

Der gik 2 blondiner på stranden. Pludselig sagde den ene: Se, en død 

måge! Den anden sagde ”Hvor?”, og kiggede op. 

 

Så skal vi til historien:  
 

Jeg glemmer aldrig den dag, hvor politiet kom ind i klassen og 

hviskede noget til læreren, hvorefter han kom op til mig og sagde: 

"Følg med politiet, du får fri resten af dagen." 

Da jeg sad i politibilen, blev jeg mere og mere nervøs for hvad det 

var de ville mig. Mine tanker fløj af sted! 

Politiet så ud til at være meget alvorlige, og da bilen stoppede                                                                                   

foran hospitalet, slog mit hjerte klik. 

 

Jeg blev ført ind ad indgangen til hospitalet og så da den lange 

hvide gang. Den så underligt nok mere uhyggelig ud, end den 

plejede at gøre, og jeg havde mere lyst til at løbe. Men jeg vidste jo 

ikke, hvor jeg skulle hen, så det gjorde jeg ikke. 

 

Da vi stoppede foran dør nr. 101(Det grønne værelse),begyndte 

mine hænder at ryste. Da politimanden sagde, at det var her, blev 

det kun værre. Jeg tog mig sammen, tog et fast greb i døren og 

åbnede den – og blegnede fuldstændigt. Ja, jeg kan stadigvæk få 

mareridt om det her!!! 

 

Fortsættes  næste måned… 
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Og så var der lige årets fantastiske koloni! 
  

 

 

Mandag den 13.august drog Helle, Claus, Søren, Sand, Christine, de tre puttepiger/dreng 

Monica, Anna og Aron, samt 30 børn af sted på koloni til Rørvig. Da vi kom hjem fredag 

den 17., kunne vi endnu engang melde tilbage om en super skøn uge, sammen med 

de mest vidunderlige børn! 

  

Vejret var med os det meste af tiden, så vi var ude rigtig meget af tiden. På dette sted, 

Eriksminde hedder det, er dyrene i fokus. Det vil sige at de har et kæmpe bur med 11 

marsvin, endnu et stort bur med både store og små kaniner og Plet Marie (hun bor for sig 

selv), som er en meget stor hvid og sort plettet kanin. 

  

Derudover var der får og én ged, som vi også besøgte flere gange. Hvis vi ikke lige kunne 

finde børnene, så var de højst sandsynlig hos marsvinene eller kaninerne, som i øvrigt fik et 

kuld unger, mens vi var der – og det til stor begejstring! 
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Ud over at mange af ungerne kom op at ride på 

en forbipasserende hest (som hedder Amber) der 

havde en meget sød og tålmodig 14 årig ejer, 

blev den store mark med kæmpe vippen også 

brugt flittigt. Her blev både udført musical, 

sådan på improvisations basis og leget på livet 

løs.  

 

Rørvig havn er kendt for at være stedet, hvor 

man kan fange rigtig mange krabber, og det 

gjorde vi sandelig også. Vi havde den sjoveste 

eftermiddag på havnen (kun én elev røg i 

vandet...) og fangede nok omkring 40 krabber –  stor fornøjelse. Det var meget 

underholdende at se flere (især pigerne) hoppe skrigende rundt, når en krabbe var løbet løbsk 

på molen. En af de yngre piger 

udviklede en teknik, med at kaste sin 

trøje over krabben, som så blev 

pacificeret! Denne eftermiddag blev 

sluttet af med krabbe væddeløb – til 

stor fornøjelse for de 

forbipasserende. Da vi kom hjem 

blev der serveret varm kakao! Mums. 

  

Orienterings/opgaveløb blev også 

afholdt i år – traditionen tro. Denne 

gang med nye kategorier, såsom 

frisbee-kast, at finde rosiner med en 

mundholdt teske i en skål med mel! 

Derudover kan det rapporteres, at det 

var næsten grinagtigt at høre de 

forskellige diskussioner, der var 

børnene imellem, da de skulle 

bestemme hvilken slags efterladenskaber, der var i de tre folie bakker under opgaven "Gæt 

en lort". Det var meget morsomt: Er det fra et marsvin, et får eller en kanin?! Præmierne blev 

overrakt af Anne-Mette (alias Søren), som med en gul rulle garn som paryk og Helles  

læbestift (som i øvrigt blev fuldstændig flænset, grundet skægstubbe), ganske fint stod for 

løbets finale :-) 

 



 

 

7 

 

 

 

 

 

  

Og udover limbo, en kæmpe 

vandkamp med mindst 20 

deltagere og de voksnes 

hyggetime hver aften, med 

stjernefyldt himmel og 

stjerneskud - fyldt af latterkramper, skete der 

selvfølgelig meget meget mere, som vi 

desværre ikke har plads til her.... 

  

Men vær sikker på, at man ikke har lyst til at 

byde sine børn ikke at komme med på koloni 

til næste år. Børnene har det skønt, vi har det 

sjovt og hyggeligt! 

  

Mange kærlige hilsner koloniholdet! 

 

Og vi er simpelthen nødt til at medtage nogle flere billeder fra den pragtfulde tur:      
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Sikke en dejlig tur!!! 
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Nye lærere 
 

Vi byder straks et stort velkommen til vores to nye lærere:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Søren Pedersen, IT-lærer og 

geografilærer: 

 

”Jeg har arbejdet med uddannelse af 

medarbejdere for DHL-Express rundt 

om i Europa og afholdt kurser i ledelse 

og diverse IT-systemer. Jeg har været 

lærer på en produktionshøjskole, og er 

desuden semi-professionel musiker, 

hvilket jeg gerne vil bruge her på 

Kildeskolen. 

IT er blevet en væsentlig del af mange 

jobs – det er vel efterhånden en 

selvfølge, at man har kendskab til 

dette område, uanset hvilken 

karrieredrøm man har. Så, det er 

vigtigt, at eleverne lærer IT som 

værktøj i forbindelse med både dansk, 

matematik, engelsk og alle de andre 

fag. Glæder mig meget til at komme i 

gang.”       

Jannick Uldall, Idrætslærer: 

 

”Mit mål er, at eleverne får en masse 

gode oplevelser med idræt. 

Da idræt vel egentlig handler om at 

sørge for at ens krop er sund, kommer 

min undervisning til at omfatte mange 

forskellige idrætsgrene, leg, teori og 

ikke mindst hvad god kost er.  

Jeg er sikker på, at mange af eleverne 

vil hjælpe med undervisningen i de 

idrætsgrene, de selv dyrker – det bliver 

sjovt! 

Jeg har nu arbejdet sammen med Søren i 

et par uger, med henblik på at ”fange” 

den måde han underviste idræt – så nu 

gælder det snart om at videreføre hans 

arbejde, tage over hvor han slap og 

udvikle faget yderligere.    

Det bliver spændende.”      
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Medaljer til de seje piger 
 

Onsdag den 6. juni deltog Kildeskolens 4. klasses 

piger i en kæmpe skolefodbold turnering kun for 

piger i Valby Idrætspark. Pigerne var meget 

opsatte på at vise hvad de kunne og der blev 

kæmpet så sveden drev ned af deres dejlige røde 

kinder. I dagens anledning var pigerne 

selvfølgelig iført Kildeskolens flotte røde 

fodboldsæt, og det var noget der blev lagt mærke 

til blandt de andre skolehold som pigerne skulle 

møde i turneringen. 

 

Holdet, som bestod af Gita ”topscorer”, Bintou ”hurtigløber”, Helena ”super målmand”, 

Jacqueline ”tyrespark”, Juliet ”The fighter”, Khaula ”driblekonge” og Caroline ”skudfinte”, 

spillede en fremragende turnering og blev efter deres sidste kamp også belønnet med masser 

af flotte præmier.  

 

Der var medaljer og rygsække til alle deltagere og en lækker fodbold til klassens piger.  

Et stort tillykke til 4. klasses piger, det var godt kæmpet, piger! 

 

 

Som de fleste af jer nok allerede ved, stopper jeg som idrætslærer på skolen fredag den 31/8. 

Jeg vil i den anledning gerne sige tak for 2 gode år i selskab med jer og en masse gode timer 

sammen med jeres dejlige unger.  

 

 

Med venlig hilsen Søren Andersen. 

 

 


