
Sikke en måned!  
 

Så kom foråret endelig og med det fulgte en særdeles  
begivenhedsrig måned: 
  
Vi fik ny pedel, Erik, som ved gennemgangen af 
bygningen straks kunne se de mange ting, der skal 
repareres. Erik er snedker, buschauffør og er lige nu i 
Australien for at springe med faldskærm! Godt gået. 
Vores tilsynsførende, Lise Thorsen, kom på besøg – 
hendes udtalelse ligger nu på hjemmesiden.  
Der var den ordinære generalforsamling (intet nyt at 
berette) og støtteforeningen, som skiftede formand.  
Datoerne for de mundtlige eksamener blev fastlagt og 
koordineret med tre andre skoler. Tre klasser tog til 
Amalienborg for at fejre dronningens fødselsdag. Vi 
afholdt en fantastisk renoweekend, hvor lærere, forældre 
og elever i fællesskab fik malet, renset, fyldt huller ud og 
en masse andet (det blev til to skønne dage, hvor vejret var 
med os). 0., 2. og 3. klasse tog på lejrskole hele uge 16 og 
det samme gjorde 4., 5. og 6. klasse. En gruppe lærere tog 
til friskolemøde i Fåborg og tilmeldingerne til næste års 
9/10. klasse samt børnehaveklasse blev afsluttet  – alle 
pladser er nu optaget!  
 
Og hvad skete der så mere? Elevrådet (med Cecilie i 
spidsen) arrangerede en fodboldturnering, der blev afholdt 
onsdag den 30. Meget, meget flot arrangement! 
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Skolekalender  

Maj                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Torsdag 1. Fri 
Fredag 2. Fri 
  
Mandag 5.  
Tirsdag 6.  
Onsdag 7.   
Torsdag 8. Skriftlig eksamen: Læsning og retskrivning 

Forældremøde 8. klasse   
Fredag 9.  
  
Mandag 12.  Fri 
Tirsdag 13. Skriftlig eksamen: Matematik 
Onsdag 14.  Skriftlig eksamen: Dansk stil 
Torsdag 15.  
Fredag 16.  
  
Mandag 19. Skriftlig eksamen: Biologi 
Tirsdag 20.  
Onsdag 21.  
Torsdag 22.  
Fredag 23.  
  
Mandag 26.  
Tirsdag 27.  
Onsdag 28.  
Torsdag 29.  
Fredag 30.  
 
 
                                                        
 
 

Husk nu kaffen i SFO’en sidste fredag i måneden  
mellem 14:00 og 16:00! 
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APRILSNAAAAAAAAR !!! 

Tumlerummet overtager IKKE KKKKKKKKKKKKiiiiiiiiiiiillllllllllllddddddddddddeeeeeeeeeeeesssssssssssskkkkkkkkkkkkoooooooooooolllllllllllleeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnyyyyyyyyyyyytttttttttttt!!!!!!!!!!!! 

Det hele var bare en stor aprilsnar ;) 

Lad os gå direkte til sagen med vitserne:  

To marsmænd landede på jorden. De stoppede foran et trafiklys og 
stirrede.  
- Jeg så hende først!  
- Ja, men det var mig, hun blinkede til! 

Der var en tosse og mand. Tossen spørger manden hvad der ligger 
tættest på, London eller månen? Manden siger London og tossen 
siger: 
- Hallo kan du se London herfra? 

-  Jeg kan se at du har brækket benet, er det ikke hårdt at gå med 
krykker? 
-  Jo DET er det. 
-   Hvis du vil have det, kan jeg godt bære dem for dig. 

Hvor mange indianere kan der være i et træ ?? En hel stamme !!! 

Er det godt eller skidt, hvis man er begravet i sit arbejde, når man 
er arkæolog? 

Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!    
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Så går vi videre med historien: 

 

Jeg kunne bare ikke fatte det!!! 

Min far og mor stod i min mors køkken - og kyssede!!! 

Jeg gik ind i mit værelse igen, lukkede døren og stillede mig op ad den. 
Skulle jeg nu være glad eller ked af det? Ville min far og mor flytte 
sammen? Og ville jeg så stadigvæk blive set? 

Mens alle de tanker fløj igennem mig, hørte jeg min mor skælde min far ud. 
Jeg kiggede igennem mit nøglehul, og så hende skubbe ham blidt væk fra 
ham, mens hun snakkede om, at han ikke bare kunne komme her og forvirre 
hende med et kys, når hun nu havde været udsat for denne her ulykke. 

Så trak han hende ind til sig igen - og kyssede hende igen!!. Denne gang så 
det bare mere ud som om, at hun ikke havde noget imod det. 

Jeg havde efterhånden fået nok af spænding i den sidste tid, så jeg 
besluttede mig for at gå i gang med mine lektier. 

Da jeg var færdig med mine lektier, kom min far ind. Han sagde, at han blev 
nødt til at gå, fordi han havde noget han skulle ordne. Mens han snakkede, 
bemærkede jeg, at hans øjne flakkede, og han turde ikke kigge mig direkte 
ind i mine øjne. 

Han skyndte sig derefter at gå. 

Jeg så undrende efter ham, og gik derefter ind til min mor, som så meget 
ulykkelig ud…  

 

(fortsætter i næste måned) 
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På lejrskole med 0. , 2. og 3. klasse 
 
Af Rikke Pedersen  

 
Vores tur startede mandag morgen kl. 7:00 på Københavns hovedbanegård. Efter 4-5 skift 
mellem bus og tog, ankom vi til vores destination, det tidligere badehotel, Henne bad, ved 
Vesterhavet. 
 
Vi havde troet, at vi skulle bo i en øde lille flække langt udenfor lands lov og ret, men blev 
glædeligt overraskede, da vi så at vores hjem for den kommende uge, lå i en idyllisk lille 
ferieby og samtidig i 1. Række ud til en af Danmarks bedste strande. 
 
Hele vores lejrskole stod i naturens tegn. Vores bybørn skulle have så meget frisk 
vesterhavsluft, sol og leg, at de gik ud som små lys om aftenen. Det fik de. Alle senge var 
allerede første aften fyldt med sand ☺ 
 
Tirsdagen blev brugt hjemme i klitterne og på stranden, ungerne byggede huler i sandet, 
fandt huller, hoppede ned af skrænter, fandt insekter og sten, lærte alt om marehalm og nød, 
at vi var så heldige med vejret. Alle spiste godt til måltiderne og sov godt om natten.  
 
Allerede 2. morgen begyndte de nye forhold at afspejle sig i børnenes spisevaner. Det var 
ikke ualmindeligt, at nogle af drenge skulle have 3. eller 4. portion havregrød om morgenen! 
 
Om onsdagen havde vi lejet en bus, der skulle køre os rundt i området for at se på forskellige 
lokale seværdigheder, det viste sig at være en supergod ide.  
 
Vi startede ud med et besøg i Tipperne, der er kendt for sit rige fugleliv. Vores chauffør, der 
hurtigt også blev guide, fortalte at området var fredet og han stoppede ved de åer og de 
hedeområder vi kørte forbi, for at vores elever kunne se det hele. Om eftermiddagen kørte vi 
til Nymindegab strand, hvor der lå en masse bunkere fra 2. Verdenskrig, her blev fantasien 
sluppet løs og eleverne gik på opdagelse i de spændende levn fra tyskerne. Det hele blev 
selvfølgelig lidt mere spændende af, at bunkerne lå midt på heden og risikoen (eller for nogle 
af drengenes vedkommende, chancen) for at møde en hugorm, var ret stor .  
 
Vi mødte dog ingen hugorme, men nogle af vores elever fandt to firben der var spærret inde i 
en flaske, den ene var død, men den anden blev straks døbt kælefirben og kom med videre på 
turen. Den lagde sig endda på ryggen og ville kløs som en anden hund. Det var en stor 
oplevelse. Det døde firben, kom i sprit og er nu en del af Anne-Maries Natur og Teknik 
timer. 
 



 6 

Vi kørte videre til Blaabjerg og kravlede til tops. På vejen hjem kørte vi gennem 
Oksbøllejren, hvor der, til drengenes store begejstring, var øvelse. Vi så ikke mindre end 17 
tanks i aktion (der blev holdt regnskab☺) og selvfølgelig en masse andre militærkøretøjer.  
Det blev afslutningen på vores bustur og vi kørte igen hjem mod Henne Strand.  
 
Aftenen blev brugt til, at bygge en sandborg på stranden. Eleverne knoklede løs med hænder 
og skovle til sent på aftenen. De fik lavet en kæmpe fæstning, som andre børn uden tvivl har 
haft glæde af, efter vores hjemrejse. Som et sidste projekt den dag, arrangerede Anne-Marie 
at 3. Klasse lagde halve grapefrugter ud omkring huset, om morgenen skulle eleverne tjekke 
hvem der var flyttet ind i frugten. Det blev til rovbiller, bænkebidere og andre sjove insekter, 
der ivrigt blev tegnet i de medbragte naturdagbøger. 
 
Torsdagen skulle bruges til indkøb af gaver til familien og her var den lille ferieby jo genial. 
Eleverne fik selv lov til at gå rundt og købe ting uden alt for skarpt opsyn. Det nød de 
virkelig. Den store gavefavorit blev rav. Der lå den hyggeligste (og billigste) lille butik med 
alt i rav. Alle elever var inde og kigge og rigtig mange købte noget. Og til jer forældre, så 
kan I glæde jer over, at damen i butikken, der jo var vant til skoleklasser, synes at jeres børn 
var meget velopdragne og stille og rolige.  
 
Om eftermiddagen gik vi en rigtig lang tur på stranden. 
 
Fredag blev brugt til hjemrejse og det var et hold meget trætte børn vi afleverede, alle med 
knaldrøde kinder af sol og strand og alle med en klar ide om, hvad Danmark havde og byde 
på af gode naturoplevelser. 
 
 
 

◙ 
 
Et ”gammelt” husråd 
 
 
”Det er en pudsig ting: Men, lad os sige at vi tager et barn, som – ja, lad os sige, at han er 
oppe at slås med et andet barn. Og hvis du ganske enkelt antager, at han enten er træt eller 
sulten – så har du ret! OK? Han slås og du antager at han er træt eller sulten. Du skal bare 
give ham noget mad og lægge ham i seng. Han er sur eller lider en hel masse af ”libido 
komplekser” eller noget andet lignende. Eller han har problemer med afføringen eller noget 
andet. Hvis han er ulykkelig eller vred, kan du roligt gå ud fra, at han er træt eller sulten – 
eller begge dele! Giv ham noget mad og læg ham i seng”. 
 

L. Ron Hubbard, 7. juli 1957  
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På Amalienborg 
Onsdag den 16/4 tog tre klasser ind til Amalienborg for at hylde vores dronning på hendes 
fødselsdag. Det er ikke vores elever der står på balkonen! 

 

 
 
◙ 
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Fodboldturnering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vores elevråd besluttede for et stykke tid siden, at skolen skulle have flere aktiviteter, som 
bidrog til det gode forhold mellem klasserne – det første initiativ blev til en fodboldturnering 
med blandede hold, som blev afviklet sidst i april.   

Efter et par super 
timer faldt afgørelsen 
– af seks hold blev 
vinderne fundet.  
Til venstre 
vinderholdet og til 
højre nummer 2. 
 
Tak til Cecilie og 
elevrådet!    
   
   

        



 
 

9 

 

Ny bestyrelse i støtteforeningen. 
 

På støtteforeningens generalforsamling den 8.april, gik Steffen Lind af som formand for 
Kildeskolens støtteforening. Vi takker for de mange års glimrende indsats.  

 

Det betød så, at der skulle findes nye kræfter til at beklæde posten som formand. 

 

Valget faldt på Søren Pedersen, der bl.a. er IT- og fysiklærer på skolen. 

 

Udover den nye formand, består den nye bestyrelse af: 

Claus Dan Nielsen, næstformand 

Lisbeth Dubiel, sekretær 

Hanne Ginge Nielsen, medlem 

Rikke Pedersen, medlem 

 

Er der nogle af jer der sidder derude og tænker ”Det kunne da være spændende at være med”, 
så tøv ikke med at betale et medlemskab til støtteforeningen og meld dig hos en af 
ovenstående. 

 

Støtteforeningens næste projekt er skolens sommerfest. Den bliver årets sammenkomst, med 
ægte caribisk stemning, BBQ i gården m.m..  

 

Selvfølgelig holder vi fast i vores klassiker: LOPPEMARKEDET!!!  

 

Vi vil lave et kæmpe loppemarked i år og det kræver selvfølgelig hjælp fra jer, forældre. Det 
er nu I skal fylde gamle brugte sager i kasser og sende det herud til os i Valby!  

 

For at gøre det lettere for os alle sammen, har vi arrangeret, at I kan få afhentet jeres 
loppeting på jeres bopæl – I skal bare ringe og lave en aftale med Rikke. Hjælp os med, at 
gøre loppemarkedet og vores sommerfest større og bedre end nogensinde. 

 

AFHENTNING AF LOPPETING. RING TIL RIKKE PÅ 27594630. JO FØR JO BEDRE! 
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Årsmøde i Friskoleforeningen 
 Af Anna Lawaetz 
 
Lørdag d. 26. april tog en lille delegation af 4 lærere fra Kildeskolen til generalforsamling i 
Dansk Friskoleforening. Det landsdækkende årsmøde foregik i Fåborg.  
 
Det er inspirerende at komme til disse møder og følge med i, hvad der rører sig i foreningen 
og rundt omkring på de forskellige skoler. 
 
I Danmark er der metodefrihed i undervisningen og forældrene har ret til selv at vælge den 
metode, som deres børn skal undervises efter. Der var dog flere indslag under mødet fra 
forskellige skolefolk, der udtrykte bekymring om bevarelsen af denne frihed i 
undervisningen på grund af ministeriets stramninger:  
  
• De prøvefrie friskoler oplever for eksempel at det er blevet vanskeligere at fastholde denne    
   prøvefritagelse. 
 
• Især skoler i Jylland bliver ramt af det beskårne befordringstilskud. 
 
• Der er flere og flere skoler, der bliver kontrolleret med et yderligere tilsyn fra ministeriets  
   side, hvor der fra Friskolerne er et opråb om mere dialog på et tidligere tidspunkt, så    
   skolerne kan rette op på eventuelle kritikpunkter. Dette kan højne undervisningsniveauet 
   og forhindre en skolelukning. 
  
 
Til slut blev der valgt 11 personer til hovedstyrelsen. 
  
 

  

 ◙ 
 


