
Atter en aktiv måned  

 

Nu er foråret over os – og vi skal til at kaste os over 

afgangseksamenerne for eleverne i 9. og 10. klasse.  

 

April gik med kagekonkurrence, generalforsamling, 

kursus i førstehjælp for lærerne, Mediarium, 

eksamensforberedelser, postkort til Christiansborg, 

energikørekort, vejrudsigter, studie af grundstoffer, besøg 

af klimaambassadører, undersøgelse af hverdagens kemi, 

overnatning, 15-klub, PISA undersøgelse, Goomuhh, 

påskeferie, spændende ture med SFO’en og meget andet.  

 

For at få det meste med, var det nødvendigt med et 15- 

siders Kildeskolenyt!  
 

Støtteforeningen afholder ekstraordinær generalforsamling 

den 23. maj – der skal vælges nye medlemmer til 

bestyrelsen. Kom og deltag, for det er spændende at være 

med til at skabe en levende skole.  

 

Det skal også nævnes, at Støttefor- 

eningen afholder årets sommerfest 

lørdag den 2. juni – vi kan allerede  

se frem til en hyggelig dag med  

massevis af underholdning og et  

kæmpe loppemarked – hvis I har  

noget, der kan sælges, må I endelig  

tage det med!   
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   KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   

Kildeskolen  

Høffdingsvej 14 

2500 Valby 

Kontor: 38790140 

Lærervær.: 38797140 

 

Maj 2012 

12. årgang nr. 5  

Indhold: 
* Kalender 

* Tumlerummet 

* Reno-weekend 

*  Kender du nogen? 

* Støtteforeningen 

* Sommerfest 

* Generalforsamlingen 

* Førstehjælp for lærere 

* Afgangseksamen 

* …og meget,  

meget andet. 

*  
 © 2012 ved Kildeskolen Valby. Alle rettigheder forbeholdt. Kildeskolen Valby har licensrettighed til at 

bruge Applied Scholastics TM (anvendt læring) undervisningsmetode. Applied Scholastics TM er et 

indregistreret vare- og servicemærke, ejet af ABLE Int. (Association for Better Living and Education 

International) og brugt med dets tilladelse. 
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Skolekalender  

Maj                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Tirsdag 1.  

Onsdag 2. Afgangseksamen: Matematik  

Torsdag 3. Afgangseksamen: Dansk retskrivning og læsning 

Fredag 4. St. Bededag - Hele skolen er lukket 

  

Mandag 7. Afgangseksamen: Skriftlig fremstilling 

Tirsdag 8.  

Onsdag 9.  

Torsdag 10.  Forældremøde 4. klasse 

Fredag 11.  

Lørdag 12. Renoweekend 10-18 

Søndag 13. Renoweekend 10-18 

  

Mandag 14. Forældremøde 1. klasse 

Tirsdag 15. Forældremøde 7. klasse 

Afgangseksamen: Geografi 

Onsdag 16.  

Torsdag 17. Kr. himmelfartsferie – Hele skolen er lukket 

Fredag 18. Kr. himmelfartsferie – Hele skolen er lukket 

  

Mandag 21. Lejrskole 3. klasse– hele ugen 

Tirsdag 22.  

Onsdag 23. Ekstraordinær Generalforsamling i Støtteforeningen  

Torsdag 24.  

Fredag 25.  

  

Mandag 28. Pinseferie – Hele skolen er lukket 

Tirsdag 29. Lejrskole 0., 1. og 2. klasse – resten af ugen 

Onsdag 30.  

Torsdag 31.  

 

Husk Sommerfesten lørdag den 2. juni 
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  Med Annastasia, Leonora og Khansa 
 

 

Kære venner,  

 

Som I kan se på billedet har vi nu fået vores egen fotograf. Stort 

Velkommen til Iben! Nu får vi gode billeder.    

 

Vi varmer op med et par vitser:   

Alle børnene kom levende ud af den farlige jungle, undtagen Alexander han blev voldtaget af 

en salamander. 
Alle børnene havde hånden nede i blenderen, undtagen Bente, det var hende der tændte. 

 

Og så var der KONKURRENCEN: 

 

Stort tillykke til Heidi, der løb med førstepladsen. Tusind tak 

fordi du deltog og bagte en chokoladekage. Håber du nyder 

sejren. 

 

Og andenpladsen går til 

Umema. Også tillykke til dig. 

Og selvfølgelig en tak til dig, 

fordi du bagte en 

gulerodskage. 

SØREN! Igen vinder du 

prisen for snydekagen. Du 

byggede en super flot banan-

roulade-kyskage. Tillykke 

med det! 
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Reno-weekend på skolen 

 

 

Der er brug for alles hjælp.  

 

Lørdag den 12/5 og søndag den 13/5 er der arbejdsweekend på 

Kildeskolen. 

 

I de to dage mødes lærere, forældre og elever for at gøre vores 

skole til et pænere og bedre sted at være.  

 

Nogle forældre kommer den ene dag – andre begge dage.  

 

Der er rigtig mange projekter i år: Der skal vaskes vægge, der skal sættes væv op, der skal 

males vægge, billeder skal hænges op, der skal rengøres og meget meget andet.    

 

Jo flere vi bliver, jo mere kan vi ordne.    

 

Vi starter både lørdag og søndag klokken 10:00 og slutter af klokken 18:00 – I behøver ikke 

være der hele dagen.  

 

Der er selvfølgelig frokost til alle deltagere. 

 

 

Venlig hilsen  

 

 

Niels Bergstedt 

 

 

 - udfyld og sørg for at klasselæreren får den senest tirsdag den 8/5  

 

 

Navn: ___________________________________________ 

 

Barnets navn:______________________________________  Klasse: ________ 

 

Fra vores familie kommer : 1____   2_____ 3_____ 4_____ og hjælper. 

 

Jeg/vi deltager lørdag klokken _________til klokken ________   

 

Jeg/vi deltager søndag klokken ________ til klokken ________ 
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Kender du nogen? 
Af Niels Bergstedt                            

Når vi afslutter skoleåret 2011-2012, forlader mere 

end 35 elever Kildeskolen for at fortsætte på 

gymnasier, tekniske skoler, erhvervsuddannelser 

eller efterskoler.  

 

Det er mere end nogensinde før! 

 

Vi kan se, at der kommer mange nye elever ind på 

skolen i 5. klasse og opefter – men ikke så mange 

som vi foretrækker i indskolingen.   

 

Vi vil selvfølgelig helst have, at eleverne kommer så tidligt som muligt. For det er helt 

tydeligt, at elevernes resultater bliver bedre, når de har gået på Kildeskolen gennem hele eller 

det meste af skoleforløbet.  

 

Vi vil altså gerne have jeres hjælp til at fylde klasserne op – og allerhelst, så eleverne kan gå 

her i mange år.  

 

Der er et par ting, vi skal tage hensyn til.  

 

Der må ikke være flere elever i klasserne, end lærerne kan undervise effektivt – derfor er der 

et loft over antallet af børn i hver klasse.   

 

Der skal også være en god balance mellem antallet af børn af indvandrere og børn af etnisk 

danskere. Det er skolens mål, at alle elever skal have gode danskkundskaber, når de en dag 

forlader skolen – og den opgave kan vi kun løse, hvis hver klasse har flest børn af etnisk 

danskere. Det handler om at give alle eleverne dansk sprogfornemmelse, da det er en vigtig 

forudsætning for al videre udannelse.       

 

Men hold jer endelig ikke tilbage med at invitere andre forældre til at bruge skolen. Hvis I 

ikke ved, om der er plads i en klasse, skal I bare ringe til vores skolesekretær, Karna.  

 

Hendes nummer er 38 79 01 40.    

 

Som sædvanlig arrangerer vi en rundvisning og en personlig samtale med Hanne. 

 

På www.kildeskolen.dk  kan de se, hvad vi har at tilbyde. 

 

۞ 

http://www.kildeskolen.dk/
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Støtteforeningen 
Af Søren Pedersen, formand 

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen  

Onsdag d. 23. maj kl. 18:30 

På skolens lærerværelse 

 

Vi indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling.  

 

Vi skal have dannet en ny bestyrelse, da der på den ordinære generalforsamling var 

medlemmer, der ikke kunne stille op til genvalg. 

 

Vi har brug for folk, der vil engagere sig i bestyrelsen, så hermed en opfordring til at møde 

op og gøre en forskel  

 

 

Kildeskolens Sommerfest – lørdag den 2. juni  
 

 

Arrangementet byder på:  

 

 Fantastisk underholdning af 0.kl til 6.kl mellem kl. 13:30 og 14:30 

 Hjemmelavede burgere  

 Kaffe og kage  

 Øl og sodavand 

 Kæmpe loppemarked hele dagen 

 

Dørene åbnes kl. 13:00 – vi slutter kl.17:00 

Vi glæder os til at se jer og jeres familier til denne hyggelige begivenhed! 

 

 

Kildeskolens Støtteforening  

 

۞ 
 

  

2 2 
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Kildeskolens ordinære generalforsamling 

 
Den 12. april afholdt bestyrelsen den årlige ordinære 

generalforsamling på lærerværelset. 

 

Det følgende er et referat af mødet.  

 

Ad 1. Valg af dirigent:  

Bestyrelsesmedlem Claus Olsen blev valgt. Han 

konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved brev den 12. marts og gennem 

Kildeskolenyt.  

Ad 2. Valg af referent:  

Bestyrelsesmedlem Lisbeth Laursen blev valgt. 

Ad 3. Bestyrelsen aflægger beretning:  

Beretningen blev foretaget af bestyrelsesformanden Bjørn Flygenring: 

Det har været godt år. 

Elevtal 

Vi starter op med at genopfriske de rigtig gode nyheder fra dette skoleår, hvilket er, at vi 

havde det højeste elevtal nogen sinde omkring skolestarten d. 5. september sidste år, hvor vi 

nåede op på 184 elever. 

På nuværende tidspunkt er elevtallet 180, hvilket bl.a. skyldes, at vi desværre har oplevet en 

vis afgang af elever den senere tid pga. den økonomiske stramning, som mange familier 

oplever. 

Mht. næste skoleår er 8 elever på nuværende tidspunkt indmeldt i 0. klase til start i august 

2011 og foreløbig kommer 4 elever udefra til næste års 10. klasse – ingen af disse tal er 

endelige.       

Men vi ønsker at forøge elevtallet til 195 fra starten af det nye skoleår 2012 – så der skal 

reklameres rigtig, rigtig meget. 

 

Personaleændringer og sociale klausuler 

Fra starten af skoleåret ansatte vi en ny idrætslærer. Han starter på seminaret i kommende 

skoleår sideløbende med sin undervisning her på skolen. Ud over dette er der ingen 

personaleændringer, hvilket må siges at være en meget stabil lærergruppe. 

 

Undervisningskvalitet 

Undervisningsplanerne blev atter justeret og lagt på hjemmesiden i august 2011, så de ligger 

endnu tættere på Fællesmål 2009. Det viser sig at være en gavnlig proces, at lærerne hvert 

år gennemgår Fællesmål 2009 samt ajourfører undervisningsplanerne i forhold til 

forgangne års faglige progression og resultater.      

Mht. de enkelte fag fokuserer skolen fortsat på dansk, matematik og fysik:      
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I Dansk er der stor tilfredshed blandt dansklærerne med resultaterne i fagets dele, klasse for 

klasse. Der arbejdes særligt med stilskrivning og orden.    

I Matematik arbejdes der med at systematisere undervisningen af fagets værktøj, og det ser 

rigtig godt ud. Næste mål er at gøre matematik mere anvendelsesorienteret, klasse for klasse.      

I Fysik er arbejdet med at formulere kompendier til hvert af fagets områder afsluttet. Nu 

følger korrektion og omskrivning af materialet samt tilføjelse af opgavesamling.    

Den løbende evaluering af hver elevs fremskridt fungerer godt med hjælp af både elevplaner 

og fagplaner – det sidste har skolen indført, så faglærerne også er i stand til at overskue 

hver elevs faglige udvikling.   

Brugen af IT og film virker efter hensigten, og vi kan fortsat se en forøget inddragelse af 

disse medier i undervisningen. Lærere og elever udtrykker stor tilfredshed med, at det nu er 

let at afklare begreber gennem billeder og film på nettet.          

Skolens praktiske aktiviteter så som udsmykning af skolen, Grønt Flag, affaldssortering, 

dannelse af Miljøråd, deltagelse i Robo Cup og meget andet er desuden blevet styrket. 

 

Byggeri:  

I 2011 blev skolens loft isoleret og vinduer udskiftet. Dette var nødvendigt for at undgå 

bygningens forfald og et dyrt og nødvendigt energispild. Begge dele blev finansieret gennem 

lån på en sådan måde, at det ikke belaster skolens likviditet. 

Indgangstrappen blev også renoveret, så trappeunderlaget nu er skridsikkert. 

Overskuddet fra byggesagen forventer vi at bruge på nye toiletter i 2012 eller 2013, og vi 

skal have sat et projekt i gang vedr. dette. Alle gode ideer er selvfølgelig velkomne. 

 Så fik vi en vandskade på loftet i december på grund af en utæt ventil, hvilket gjorde, at dele 

af vægge og gulve på 2. sal skulle udskiftes – alt dette blev dækket af vores forsikring. 

 

Økonomi 

Økonomien blev fulgt tæt i 2011 og resultatet blev et pænt overskud. Vi budgetterer også 

med et overskud til næste år. 

Med overskuddet fulgte en forbedring af både soliditets- og likviditetsgrad, der dog er 

forholdsvis lave, da vi som en relativt ung skole ønsker at eje vores egen bygning, så vi bedre 

kan styre den fremtidige økonomi. Over tid vil vi betale lånet på bygningerne af og på denne 

måde vil skolens soliditet automatisk stige. 

Kildeskolens likviditetsgrad skyldes alene, at ledelsen fortsat ønsker at afdrage mest muligt 

på den langfristede prioritetsgæld, i stedet for at skolens likviditetsgrad forbedres gennem 

optag af yderligere langfristede lån. 

Så blev skolens statstilskud i 2011 reduceret med en dispositionsbegrænsning på 83.197 kr., 

og den beløbsmæssige effekt er valgt indregnet i årsrapporten for 2011. 

  

Ad 4. Det reviderede regnskab forelægges til orientering. 

Regnskabet blev forelagt og gennemgået. Årets resultat: Overskud på kr. 455.531. 

 

Ad 5. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Claus Olsen, medlem genvalgt 
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Mikkel Jørck, medlem genvalgt 

Claes Brandt, supplant genvalgt 

Christian Aagård, supplant genvalgt 

 

Ad 6. Valg af tilsynsførende 

Lise Thorsen blev valgt for en ny periode på 4 år. 

  

Ad 7. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

Ad 8. Evt. 

Der blev talt om idéer til at forbedre Kildeskolens hjemmeside.  

 

Claus Olsen, dirigent      Bjørn Flygenring, formand    Lisbeth Laursen, referent 

 

Lærerne på kursus i førstehjælp 
 

Søndag den 22. april mødtes 15 lærere med en 

professionel instruktør i førstehjælp, Friedl Ovesen, som 

til daglig er brandmester på Østerbro – tydeligvis en 

person, der kender sit stof. 

 

Da vi tidligere har lært at lægge forbindinger osv., var det 

spændende at få styr på hjertemassage og indsats med 

flere alvorligt tilskadekomne.   

 

Det var bestemt en dag, der gjorde, at vi føler os godt 

klædt på, hvis der skulle ske en ulykke. 

 

Sådan arbejder pressen – af Peter Jensen 

 

9. klasse har været på besøg i Jyllands 

Postens Mediarium, der er et 

oplevelsescenter, hvor eleverne kan 

prøve at være journalist. I et interaktivt 

univers skal de researche en historie, 

interviewe kilder og til slut lave 

forsiden på morgendagens avis. Det er 

ikke virkelighed, men det er tæt på. 
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Postkort på 

Christiansborg 
Af Elisabeth Højlund, tosprogslærer,  

og Heidi Brandt  

 

I april lavede IBIS en landsdækkende 

aktionsuge med fokus på de mange 

millioner af børn, der ikke kan gå i 

skole på grund af fattigdom. 

I år var fokus på Liberia.  

 

Eleverne fik en læsebog om forskellige børns 

hverdag i andre lande og små historier skrevet af 

gode danske forfattere. Den 24. - 26. april var der 

så aktionsdage, hvor elevernes postkort til de 

danske politikere blev hængt op foran 

Christiansborg, så de kan se, at skolebørn 

i Danmark gerne vil have, at de 67 

millioner børn også får mulighed for at gå 

i skole.  

Kildeskolen har sendt kort ind fra mere 

end fem klasser i år.  

 

Det store energikørekort 
 

6. klasse arbejdede med Det store Energikørekort i Natur og 

Teknik.  

 

Her lavede eleverne en række forsøg og beskæftigede sig med 

hvordan forskere tænker og arbejder.  

 

Der blev blandt andet arbejdet med at smelte isterninger, at 

koge vand og måle temperaturstigninger. 
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4. klasse arbejder med vejret 
 

I 4. klasse arbejdede eleverne med vejr og 

vejrudsigter.  

 

Gennem en uge skulle de holde øje med vejret, 

og bagefter skulle de lave deres egen oversigt 

for, hvordan vejret havde været i de syv dage.  

 

Til sidst skulle de lave ”TVavis-vejrudsigter” i 

klassen for hinanden. 

 

 

Grundstofferne 
 

I 5. klasse beskæftigede eleverne sig med kemi 

og de 115 grundstoffer. Eleverne udarbejdede 

de første mange grundstoffer i ler og sluttede 

af med at lave Un115. 

 

Det så rigtig flot ud og gav en fantastisk 

forståelse af de mange grundstoffer.  

 

Klima ambassadører på besøg 
 

Fredag den 20. april kom to Klimaambassadører på besøg for at holde foredrag for 7. og 8. 

klasse.  

De kom fra Concito, som er en tænketank 

på miljøområdet.  

 

De viste flere små film, der gav stof til 

eftertanke. Bl.a. om en fisks rejse fra 

fangst i Vesterhavet, 41.000 km rundt om 

jorden til Skagen – for at ende som en 

fiskefilet på bordet hos den fisker, der 

fangede fisken i første omgang!  

 

Vi undersøgte også, hvor vores tøj er 

produceret – det meste af verden var 

repræsenteret. 
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Hverdagens kemi 
 

Som noget nyt, arbejder vi i år med Hverdagens 

Kemi i 6. kl. Det er materiale, der er lavet til Grønt 

Flag skolerne.  

  

Vi er kommet godt i gang og har lavet forsøg med 

tuscherne i klassen for at se hvilke af dem, der er 

vandopløselige.  

 

Det er bl.a. overraskende for eleverne, at nogle af 

tuscherne er lavet af forskellige farver, som let kan skilles ved hjælp af vand.  

 

De næste uger gennemgår vi skolens lokaler for at finde ud af, hvor man kan skåne miljøet 

ved blot at tænke sig lidt om. 

 

6. kl. overnatter 
 

Efter en vellykket musical havde 6. klasse fået lov til at 

holde klassefest og overnatte på skolen. De havde 

lækker mad med hjemmefra, så der blev smagt græsk 

lammesteg med Tzasziki, persisk salat, flere slags 

kylling, frikadeller, pakistansk risret og masser af 

flutes. Vi sluttede af med hjemmebagt luksus-

chokolade-muffins. 

 

Aftenen bød på boldspil, gemme/fangeleg på hele 

skolen, film og hygge. Super god aften. Næste morgen 

var der oprydning og morgenmad sammen med de forældre, der havde fundet vej til skolen. 

 

15-klubben  
 

I slutningen af april havde 25 

elever lavet femten eller flere 

eksamener i løbet af en uge. 

 

Det betød, at bespisningen skulle 

foregå i SFO’en – der var ganske 

enkelt ikke plads på kontoret.  

 

Her et billede af nogle af de 

dygtige elever.  
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PISA 2012 
 

Fredag den 13/4 fik vi besøg af Grethe, som arbejder med at teste elever for PISA.   

 

PISA er en international undersøgelse med 500 000 deltagende elever fra 68 lande. 

Formålet med PISA er at give politikere og beslutningstagere et bedre grundlag til at 

vurdere og forbedre undervisningen.  

 

I Danmark er 400 skoler udtrukket som 

deltagere i PISA2012 – som friskole har vi 

selv meldt os som deltagere, da vi mener, 

at det er et godt formål.   

 

Vores 14 årgang-96-elever deltog i testerne 

hele dagen.  

 

Som deltager, får vi indsigt i resultaterne af 

testen.  

     

 

GOMUUHH 
 

Den 16. april startede årets GOMUUHH-skolekampagne. 

 

Meningen er, at vi skal motionere og tælle skridt, og at der 

doneres penge til Julemærkehjemmene i forhold til, hvor 

mange skridt eleverne går. Jo flere skridt, jo flere penge!  

 

De deltagende klasser fik hver tre skridttællere, som går på 

omgang blandt eleverne, så alle kan være med. 

 

3. og 4. klasse gik straks i gang med at hoppe, springe, løbe, 

ride, cykle og meget andet. 

 

Det var så sjovt, at 5. og 6. klasse også ville være med. Så nu 

har vi fire klasser med i konkurrencen, og den interne kamp på 

skolen er i fuld gang.  

 

Den første uge kom 3. og 4. klasse op på henholdsvis 158.000 og 253.000 skridt. De gik 

virkelig til den! 
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Afgangseksamenerne nærmer sig  

 
I maj og juni skal 32 elever fra 9. og 10. klasse til afgangseksamen. I maj gælder det de 

skriftlige eksamener og i juni de mundtlige.  

 

Alle eleverne skal op i færdighedsregning, problemregning, læstetest, retskrivning, dansk 

stil, mundtlig dansk, mundtlig engelsk og praktisk/mundtlig fysik.  

 

9. klasses eleverne skal desuden op i udtræksfagene skriftlig geografi og mundtlig historie. 

 

Mellem eksamenerne modtager eleverne undervisning i de fag, de skal op i.  

 

Når det hele er afsluttet, skal der festes! Fredag den 22/6 kl. 19:00 er alle afgangselevernes 

forældre inviteret til middag, udlevering af afgangspapirer – og fotografering i den helt store 

stil! Gad vide om eleverne underholder os?    

 

HELD OG LYKKE med jeres eksamener.      

 

Er der nogen, der vil lære at danse?  
 

Didde er konkurrencedanser – det kræver hård træning flere dage hver 

uge, og det betyder, at Didde går til stævner og mesterskaber.  

 

Var det noget med et dansehold på skolen?  

 

Interesserede skal henvende sig til Didde i løbet af maj måned.  
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Påskeferie i SFO’en  
 

SFO’en tog på forskellige ture i påskeferien 2/4 til 4/4.  

 

Her nogle skønne billeder fra de dejlige dage.  

 

    De kom sandelig også i Billedbladet!  


