
Velkommen tilbage! 
 

Juleferien er overstået, og vi skal i gang med anden 

halvdel af skoleåret 2009-2010.  

 

I december afholdt vi terminsprøver for afgangsklasserne, 

der blev givet karakterer til alle elever i 7., 8., 9. og 9/10. 

klasse og Luciakoret optrådte ude i byen. Der var ture for 

flere klasser, tegnekonkurrence og 15-klubben var godt 

besøgt. 

 

Og så var der årets        

Julefest: En stor tak 

skal lyde til de mange  

optrædende og  

syngende elever, hele  

Lucia-koret,  

Støtteforeningens  

bestyrelse og alle  

lærere, som gjorde det  

til en hyggelig og  

pragtfuld fest.  

 

Der er meget at  

fortælle om i dette  

nummer af  

Kildeskolenyt!  
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Skolekalender  

Januar                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag 1. Fri 

  

Mandag 4.   Fri 

Tirsdag 5. Skolestart  

Onsdag 6.  Projektuge 9. og 9/10. klasse 

Torsdag 7.   

Fredag 8. Forældremøde 1. klasse  

  

Mandag 11.  

Tirsdag 12.  

Onsdag 13.                                                                     Sneen kom i december 

 

Torsdag 14.  

Fredag 15.  

  

Mandag 18. Projektfremlæggelse 9. klasse  

Tirsdag 19. Projektfremlæggelse 9/10. klasse 

Onsdag 20.  

Torsdag 21. Forældrekonsultation 0. klasse 

Fredag 22.  Forældrekonsultation 0. klasse 

  

Mandag 25.  

Tirsdag 26. Forældrekonsultation 4. klasse 

Onsdag 27.  

Torsdag 28. Forældrekonsultation 4. klasse 

Fredag 29.  
 

 

 

 

 

 

           

Husk kaffen i SFO’en den sidst fredag i måneden  

mellem 14:00 og 16:00!  
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TEGNEKONKURRENCEN 

Vi fik rigtig mange tegninger af den flotteste 

skolegård, så det var meget, meget svært at  

finde vinderne af konkurrencen! 

Her er en af dommerne, Shahab, i gang!   

Og her er alle de gode tegninger:   
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Men vinderne skulle findes. Vi besluttede, at 

der kun skulle være 2. pladser og én 

førsteplads – tegningerne var for gode! 

 

2. pladserne blev: 

Mads (4.kl.) 

Kenneth (4. kl.) 

Shubham (5.kl.) 

Inas (1. kl.) og Christina (8.kl.)  

1.pladsen gik til Martine fra 4.klasse!   

Tak til alle som deltog i tegnekonkurrencen! 
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Redningshold for en dag 
Af Heidi Brandt 

 

6. klasse har været på Eksperimentarium og været redningshold for en dag. I ugerne op til 

forløbet, har klassen øvet hjerte-lunge-redning, altså livreddende førstehjælp, og 

samarbejdsøvelser. Hvis du har set klassen stille op ude foran klassen, så er det de øvelser, 

som vi arbejdede med. 

 

På selve redningsdagen mødte eleverne op på Eksperimentarium og skulle her lære at hjælpe 

på en nødskadestue. De så på hjerte og lunge af får og grise, og de oplevede at redde folk ud 

fra en ruin under et jordskælv. 

 

De klarede opgaverne så godt, at de fik megen ros af folkene fra Eksperimentarium. 

 

Det var et rigtigt spændende forløb og det var ret hemmeligt. Lærerne måtte ikke deltage, så 

Maria og jeg sad pænt og ventede på en bænk, mens eleverne fik reddet verden. 
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Fornemt besøg fra Klimatopmødet 
Af Heidi Brandt 
 

 

Mandag 14/12 besøgte Maria Colarez (forrest  nummer to fra højre) Kildeskolen, for at holde 

foredrag for 5. og 6. klasse. Maria er den yngste delegerede til FN’s klimatopmøde i 

København. 

 

Maria kommer fra Brasilien, og hun kunne fortælle om, hvordan fældning af regnskoven i 

Brasilien er blevet et stort problem. Hun havde i dagene forinden været i Bella centret for at 

holde foredrag for de FN-delegerede. 

 

Lokalt klimatopmøde 
Lørdag den 21. november inviterede Kildeskolen 

til lokalt klimatopmøde. Her kunne forældre og 

andre interesserede møde op og blive opdateret på 

klimasituationen.  

 

Der var en række forældre, som lagde vejen forbi. 

 

Der blev vist informative film om forskellige 

klimaspørgsmål og diskuteret løsninger. Der blev 

også mulighed for at lave solcelledrevne biler. Vi 

sluttede af med at køre ræs og kåre vinderne.   

 

De fremmødte gav udtryk for, at de havde haft et stort udbytte af dagens arrangement. 
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15-klubben i december 
 

I december var der 

atter talstærkt møde i 

15-klubben. Man må 

sige, at der er gang i  

5. klasse! Én af ugerne 

havde alle eleverne i 

klassen lavet 15 eller 

flere eksamener.  

Godt gået, alle 

sammen! 

 

4. december  
 

 

 

 

 

 

11. december 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.december 
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Mail-projektet 
Af Niels Bergstedt 

 

Kildeskolenyt skal informere forældre, elever, lærere, 

bestyrelsesmedlemmer, tidligere elever og andre om alt 

det, der foregår på skolen. Det er vigtigt, at alle let kan 

finde ud af hvad der sker og skal ske, for det er 

fundamentet for en velfungerende gruppe!  

 

Her og nu består vores gruppe af 22 ansatte, 5 

bestyrelsesmedlemmer, 180 elever, mindst 250 

forældre, 1 uddannelsesvejleder, 1 sundhedsplejerske, 

mindst 15 tidligere ansatte, mindst 300 tidligere 

elever/forældre – samt et ukendt antal mennesker, som på anden vis er eller har været knyttet 

til skolen. Vores gruppe består også af de forældre, som har skrevet deres børn på venteliste 

til den kommende 0. klasse eller andre klasser. Der er altså omkring 800 mennesker, som 

hver måned burde have let adgang til Kildeskolenyt.   

 

Den originale farveudgave af Kildeskolenyt når dog kun frem til en lille del af den gruppe. 

Skolens elever og ansatte modtager hver måned en sort/hvid papirudgave, og forældrene får 

også bladet – når børnene tager det med hjem. En farvekopi lægges hver måned på vores 

hjemmeside, hvor man kan klikke sig frem til bladet – det er lidt besværligt.  

 

For nylig prøvede jeg at sende en mail med en farvekopi af Kildeskolenyt til 10 forældre, 

lærere og bestyrelsesmedlemmer. Det var hurtigt, let og det var gratis. Ingen omkostninger til 

papir eller spild af tid. Alle 10 var glade for at modtage Kildeskolenyt som fil vedhæftet til 

en mail – flere skrev endda, at de på denne måde ville læse bladet hver måned.  

 

Men vi mangler ajourførte maildata fra alle forældre, elever, tidligere elever og lærere, 

forældre med skolesøgende børn og alle de andre, som er eller har været knyttet til skolen.  

 

Derfor sendte vi et brev til jer alle lige før jul, hvori vi beder om jeres maildata. I mange 

familier har hvert medlem sin egen mail-adresse – lad os endelig få dem alle sammen. Og 

hvis I kender andre, som bør modtage bladet, må I gerne tilføje deres mailadresser. 

 

Udfyld endelig det skema, som I modtog, og returner det til klasselærerne. 

 

På forhånd tak – jeg tror, at alle bliver glade for den nye ordning!     
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     Skal vi have et band? 
 

Af Jesper fra 7. klasse  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hey, alle der kan lide musik! 
  

Vi vil prøve at starte et band. 

 

                  Hvis du er den fødte musiker, hvis du bare  

                                  elsker musik eller hvis du  

                                         gerne vil lære det –  

                                         så kom til musiklokalet:  

 

Tirsdag den 12. januar kl. 16:00 
 

Prøv at spille det du kan, lad os høre din sangstemme! 

 

Vi vil meget gerne se dig og  

dine kammerater – I kan  

komme og prøve kræfter med 

guitar, bas, trommer,  

keyboard og sang.  

 

Vi ses! 
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 Julefesten 
 

I starten af december afholdt vi den årlige julefest. Det blev til en 

fornøjelig, hyggelig og underholdende dag. Billeder af de optrædende. 

 

 

 

 

 


