
Vi skal i gang med andet halvår 
 

Juleferien er ved at være overstået, og vi skal i gang med 

andet halvår af skoleåret 2010-2011. 

 

I december havde vi en pragtfuld julefest med kaffe, 

æbleskiver, tombola og ikke mindst elevernes skønne 

underholdning. Luciakoret gav årets sidste forestilling 

efter en travl måned med adskillige besøg på 

alderdomshjem, kirker og Spinderiet. De synger nu smukt, 

gør de.  

 

Afgangseleverne gjorde de indledende forberedelser til 

årets projektarbejde, som foregår i januar. De fremlægger 

deres undersøgelser den 17. og 18. januar, hvor alle er 

velkomne til at deltage.          

 

Men inden vi kaster os over de næste seks måneder, må 

det være på sin plads at gennemgå 2010 for at se, hvad der 

egentlig foregik på skolen. Det kan du læse om i dette 

nummer af Kildeskolenyt!, og det er en fornøjelig 

oplevelse.   

 

Sidst i bladet er en hilsen fra Støtteforeningen og en 

opfordring fra skoleledelsen. Der er brug for din hjælp. 

 

Og så er det ellers tid til at pille den smukke julepynt ned 

og smøge ærmerne op - Godt Nytår! 
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Skolekalender  

Januar                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag 3. Skole, SFO og Klub er lukket 

Tirsdag 4. Skolestart 9:00  

Onsdag 5.  Projektuge 9. og 9/10. klasse. 

Torsdag 6.   

Fredag 7. Forældremøde 2. klasse  

  

Mandag 10.    

Tirsdag 11.  

Onsdag 12.  

Torsdag 13. Forældremøde 5. klasse 

Fredag 14.  

  

Mandag 17. Forældrekonsultation 0. klasse   Fremlæggelse 9. klasse 

Tirsdag 18.  Fremlæggelse 10. klasse 

Onsdag 19.  

Torsdag 20.  

Fredag 21.  

  

Mandag 24.  

Tirsdag 25.  

Onsdag 26.  

Torsdag 27.  

Fredag 28.   

  

Mandag 31.  
 

 

 

 

 

 

           

Husk kaffen i SFO’en den sidst fredag i måneden  

mellem 14:00 og 16:00!  
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Udsmykning på fortrappe 

 

Sammen med Anne Marie satte 2. og 3. klasse 

to flotte udsmykninger op på fortrappen – lad 

os endelig få mere af det!  

 

Femtenklubben i december 
 

 

I december var der atter besøg af de mange 

flittige elever.   

12/12 

 

                         19/12 
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Julefesten 
 

Lørdag den 4/12 afholdt Støtteforeningen den traditionelle Julefest, og det blev til et særdeles 

hyggeligt arrangement. 

 

På 1. sal var der fiskedam for børnene og en tombola med usædvanlig flotte gaver for de 

voksne. I kantinen serverede lærerne kaffe, sandwich og æbleskiver, mens eleverne sørgede 

for uovertruffen underholdning. En rigtig skøn dag.  
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Efter klassernes dejlige sange optrådte skolekoret med Afrikasangen. Og så var der 

Nissebanden og Luciakoret.  

 

 
  

Tak til alle som gjorde det til en uforglemmelig dag! 
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Hvad skete der i 2010? 
Af Niels Bergstedt, skoleleder 

 

Hvordan får man et godt indblik i årets gang? Ved at gennemgå 

2010-kalenderen og årets udgaver af Kildeskolenyt. Og den 

gennemgang har været en fornøjelse med mange højdepunkter. 

 

I 2010 gjorde vi mere ud af den praktiske del af undervisningen. 

Det blev til besøg i Folketinget, Københavns Rådhus, Journalist 

for en dag, Naturskole, Uddannelsesmesse, Experimentarium, 

RobotCup og Redningshold for en dag. Det blev til workshop om 

animationsfilm, besøg i Sex og Samfund og Louis Jensen Live. 

Elever i afgangsklasserne deltog desuden i Brobygning og 

Praktikuge.  

 

Skolen fik besøg af den yngste deltager i Klimatopmødet COP15, en dommer 

fra Frederiksberg, UUV Rollemodellerne, en dansk rumforsker, generalsekretæren fra 

Dansk Røde Kors, politiets færdselsundervisning, en udsending fra forsøgsprojektet 

Handikap, Fra Job til Sport samt en udsending fra Røde Kors. 

 

Lejrturene gik blandt andet til Middelalderbyen, Kobæk Strand, Bornholm, Langeland, Lejre 

Forsøgscenter og afgangseleverne tog på studietur til Prag. Den traditionelle SFO-tur gik til 

Næsby Strand ved Slagelse.    

 

Der var Projektuge i 9. klasse om Verdenssamfundet og om Uddannelse og Erhverv i 10. 

klasse – med efterfølgende fremlæggelser for klassekammerater, gamle elever, venner, 

familie og lærere.    

 

Vores kor sang ved Valby Kulturdag og den dag vi fik besøg af generalsekretæren fra Dansk 

Røde Kors. Luciakoret besøgte alderdomshjem, kirker samt Spinderiet. De mindre elever 

optrådte med cowboydans og der var kagekonkurrence, tegnekonkurrence, teater og 

selvfølgelig fastelavn.      

 

15-klubben blev ugentligt besøgt af op til 25 elever, som havde gjort et ekstra godt stykke 

arbejde i den forløbne uge. 15 eksamener på en uge er mange!    

 

Der var fire ugers sommerskole, undervisning i efterårsferien og ekstra undervisning mellem 

jul og nytår for afgangselever. 

 

Efter sommerferien søsatte vi to forsøgsprojekter med afgangsklasserne vedrørende læsning 

af danske bøger samt stilskrivning og løsning af problemregning på skolen. Det bliver 

spændende at se resultaterne.       
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Så var der de to terminsprøveuger, afgangseksamen og undervisningen af afgangseleverne 

mellem prøverne. Efter sidste prøvedag afholdt eleverne Sidste Skoledag med karamelkast, 

vandkamp og rundbold, og om aftenen blev det til pænt tøj, stor middag, overrækkelse af 

eksamensbeviser samt fotografering. Dagen derpå var der morgenmad hos klasselærerne. 

 

Som grundlag for aktiviteterne, ligger den daglige undervisning og lærerstabens dybt 

engagerede og tidskrævende arbejde med at forbedre indhold og aktiviteter. I årets løb har 

lærerne atter gennemgået Fællesmål 2009, har skrevet nye undervisningsplaner, har 

undersøgt bogsamlinger, været på Pædagogisk Universitet og talt med forfattere. Lærerne har 

også lært at integrere skolens IT-faciliteter i undervisningen. Men ikke nok med det: Når 

forlagene halter bagefter med tidssvarende bøger, har lærerne selv udviklet 

undervisningsmaterialer og faglige ordlister. Vi er kommet rigtig langt i den faglige 

udvikling – men er ikke til vejs ende.         

 

Den daglige undervisning i klasserne og i Qual går glimrende. Eleverne er godt hjulpet med 

de boglige studier, og deres faglige fremskridt er gjort tydelige med de Elevplaner, som 

klasselærerne holder øje med hver uge. Da Anna og jeg var til seminar med Skolestyrelsen, 

gik det op for os, at vi er langt foran hvad angår måling og vurdering af elevernes resultater – 

og vi er ikke engang nået til vejs ende.           

 

Året bragte godt 40 forældremøder og forældrekonsultationer samt to besøg af vores 

tilsynsførende Lise Thorsen. 

 

Støtteforeningen arrangerede og afholdt både Sommerfest, Julefest, 25 års Jubilæum og en 

fest for de gamle elever. Tak for en stor og flot indsats 

 

I to weekender mødtes elever, lærere og forældre for at istandsætte skolen. En lørdag blev 

brugt af pedellen, nogle lærere og forældre til at rydde loftet. Vi nåede alt, hvad der var 

planlagt – en stor tak til alle som deltog.   

 

Der var fire bestyrelsesmøder og årets Generalforsamling. Der var valg af Elevråd og rådets 

arbejde med at skabe Venskabsvenner på tværs af aldre og klasser, som blev til flere besøg 

mellem klasser, fællestimer og en tur til Zoologisk Have – samt en mere harmonisk skole.   

 

Så var der dagen med PISA-undersøgelse, som vi havde valgt at deltage i, og et efterfølgende 

spændende møde med to PISA-folk for at vurdere, hvordan vi kunne bruge undersøgelsen.   

 

Vi mødtes også med Center for Trafik, Københavns Kommune for at forbedre skolevejen – 

det blev til et godkendt projekt om at sikre Høffdingsvej yderligere med udvidelse af fortovet 

og permanente bump.       
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Bag det hele sad skolesekretæren og  

knoklede med indberetninger, statistik,  

ansøgninger, lønninger, skolekort og  

tilskudsordninger – altså hele den  

administrative styring, der skal til, for at  

skolen kan køre. Om hun havde travlt?  

En stor tak til Karna.  

 

Pedellen sørgede for et utal af 

reparationer, snerydning og 

vedligeholdelse af bygningens  

faciliteter. Hans kommentar: Det er 

utrolig så lidt, der er gået i stykker på 

skolen i 2010.  

 

Jo, det går godt!  

 

I 2011 skal vi have IT i alle lokaler, vi 

vil have nye vinduer og isolering af 

loftet og vi skal have flere elever. 

Lærerne fortsætter med at udvikle 

fagene, vi skal have endnu flere ture,  

besøg af fagfolk og praktiske 

undersøgelser – og vi skal blive endnu 

bedre til at udfordre elevernes talenter. 

 

Godt Nytår! 
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Nytårshilsen fra støtteforeningen 
Af Søren Pedersen, formand for Støtteforeningen 

 

Igen i år har vi i støtteforeningen fået lavet nogle gode projekter for 

elever og skole.  

 

Det er blevet til et flot legehus, som bruges flittigt af eleverne. Det er 

også blevet til fornyelse af årskort til ZOO og Experimentarium, så vi 

frit kan besøge begge steder.  

 

Det har også været et meget festligt år med hele tre fester på 

programmet, nemlig Sommerfesten, 25 års Jubilæumsfest og 

Julefesten, som blev en kæmpe succes. 

 

Vi skal nu starte et nyt kalenderår med masser af spændende projekter, store som små, hvilke 

alle kommer jeres børn og vores skole til gode.  

 

Som udgangspunkt er det en meget stor hjælp, hvis du bliver medlem af Støtteforeningen.  

 

Som medlem kan man deltage og stemme på generalforsamlingerne og man kan stille op til 

en post i bestyrelsen.  

 

Vi vil meget gerne have flere forældre med i bestyrelsen  

 

Det årlige medlemskab koster 150kr for enlige og 300kr for par. Beløbet kan indbetales til 

netbank (Husk at skrive hvem du er):  

 

Kildeskolens Støtteforening, reg.nr. 3118, konto nr.: 8416079.  

 

Vi kan også sende et girokort, hvis du skriver til netkom@kildeskolen.dk 

 

Vi afholder årlig generalforsamling i slutningen af marts – datoen kan du se i næste nummer 

af Kildeskolenyt.  

 

Vi håber på at få nye, friske og kreative kræfter på banen! 

 

 

Rigtig godt nytår  

 

 

 

 

 

mailto:netkom@kildeskolen.dk
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En opfordring 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har 173 elever på Kildeskolen,  

og der er plads til 190. 

 

Lige nu er alle klasser fra 8. til  

10. fyldt op, og det samme gælder 

2. klasse.   

 

Men vi vil gerne have flere elever  

i alle de andre klasser.   

 

Hvis du kender nogen, som leder efter god skole til deres børn, kan du invitere dem til at 

besøge skolen.      

 

Du kan også anbefale dem at læse den brochure, som ligger på forsiden af vores 

hjemmeside: www.kildeskolen.dk 

 

Ring til skolen på 38790140 – så arrangerer vi en rundvisning..  

 

Så enkelt er det.   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kildeskolen.dk/

