
Så er det ved at være eksamenstid  

 

Den forgangne forårsmåned drillede – først var der koldt, 

så lunt og så koldt igen. Men det skulle ikke forhindre os i 

at have en varm og aktiv måned!  

 

8. klasse tog til Island, og der var lejrskole med 

venskabsklasserne 1. og 5. på Langeland. Så var der 

renoweekend, generalforsamling, branduddannelse af 

skolens ansatte, der var aktiviteter på Experimentarium, på 

Vestforbrænding, påsketure med SFO'en, ture til ZOO, der 

var fotografering, foredrag om narko, besøg af to 

seminariepraktikanter og en hel masse andet.  

 

Og midt i alt dette røre, sad afgangseleverne troligt hver 

eneste dag og forberedte sig til de kommende eksamener.  

 

Jo, den fik "hele armen".    

 

For at få det meste med, var det da også nødvendigt med 

et 21-siders Kildeskolenyt!  
 

Deltag i Støtteforeningens generalforsamling den 15. maj. 

Kom og vær med, når Betina afholder Tupperware-dag til 

fordel for 9. klasses tur til Edinburgh.  

 

Og så skal du huske at sætte kryds i kalenderen lørdag den 

8. juni, hvor Støtteforeningen afholder årets hyggelige 

Sommerfest!    
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Skolekalender  

Maj                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Onsdag 1. Forældremøde 3. klasse 

Torsdag 2. 

Fredag 3.  

Lørdag 4  
Landsmøde i Dansk Friskoleforening hele weekenden 

Søndag 5.   

Mandag 6. Forældremøde 0. klasse 

Tirsdag 7.  

Onsdag 8.  

Torsdag 9.  SKOLEN ER LUKKET - Kr. Himmelfartsdag 

Fredag 10. SKOLEN ER LUKKET  

  

Mandag 13. 0. klasse, 3. klasse og 4. klasse tager på lejrskole hele ugen 

AFGANGSEKSAMEN: Dansk skriftlig fremstilling, 9:00-12:30  

Tirsdag 14.  

Onsdag 15. AFGANGSEKSAMEN: Skriftlig geografi, 12:00-12:30 

Torsdag 16. AFGANGSEKSAMEN: Skriftlig matematik, 9:00-13:00 

Fredag 17. AFGANGSEKSAMEN: Dansk læsning/retskrivning 9:00-10:30 

  

Mandag 20. SKOLEN ER LUKKET - Pinseferie 

Tirsdag 21.  

Onsdag 22.  

Torsdag 23.  

Fredag 24.  

  

Mandag 27.  

Tirsdag 28.  

Onsdag 29.  

Torsdag 30. INDSAMLING - se annonce sidst i bladet!  

Fredag 31.  

 

Husk Sommerfesten lørdag den 8. juni! 
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Reno-weekend på skolen 

 

Tak til alle de forældre og 

lærere, som deltog i 

skoleårets anden renodag!  
 

Hver sals vægge blev vasket ned, bagtrappe 

og fortrappe blev vasket ned, der blev 

pletmalet på anden sal og på fortrappe, 

legeredskaberne blev malet, stykket foran 

skolen blev renset op, træerne ved stakittet 

var på forhånd fældet, et af toiletterne blev 

malet, krattet bag skolen blev rettet til, en 

bænk blev malet, regnvandsbrøndene 

blev tømt for sand - og meget, meget 

mere, mens vi havde en rigtig hyggelig 

weekend.        

 

۞ 

 Skolefoto 
 

I slutningen af april måned havde 

vi besøg af Odense Skolefoto, 

som sørgede for, at hver elev, 

hver klasse og alle ansatte blev 

fotograferet.  

 

Som afslutning fik vi taget det 

store fællesfotografi i 

skolegården. 

 

Vi havde lige 5 minutters sol, så 

det skal nok blive et rigtig godt 

billede! 
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Kildeskolens ordinære 

generalforsamling - 

referat 
 

 

Den 29/4 blev den ordinære 

generalforsamling afholdt på 

lærerværelset.  

 

 

 

Ad 1. Valg af dirigent:  

Claus Olsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved brev 

den 28. marts og i Kildeskolenyt 1/4.  

 

Ad 2. Valg af referent:  

Lisbeth Laursen blev valgt. 

 

Ad 3. Ledelsesberetning: 

 

Den 5/9 2012 var elevtallet 175.   

 

Ved sommerferien forlod 27 elever skolen med afgangseksamen og 6 fortsatte i 10. klasse. 

Efter sommerferien startede 13 elever i 0. klasse og 4 nye elever ankom til 10. klasse. 

 

15 elever er på nuværende tidspunkt indmeldt i 0. klasse til start i august 2013 og foreløbig 

er 6 elever udefra tilmeldt næste års 10. klasse. 11 elever fra den nuværende 9. klasse 

fortsætter også i 10. klasse.       

 
Vores målsætning er nu at have mindst 18 elever i hver af klasserne 0-5. og 20 elever i hver 

af de større klasser. Vi ønsker at forøge elevtallet til 195 fra starten af det nye skoleår.     

 

Det skal bemærkes, at vi fortsat har oplevet en vis afgang af elever i det forløbne år på grund 

af den økonomiske stramning, som mange familier oplever.     

 

I det forløbne år forlod vores fysiklærer skolen, og han blev erstattet med en uddannet lærer, 

som med en faglig omstrukturering nu varetager undervisningen i samfundsfag, geografi og 

historie. 

 

Vi har desuden fået en ny SFO medarbejder, da den tidligere måtte forlade skolen grundet 

sygdom.  
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Skolen har fortsat en undervisningsassistent, en pedel og en SFO medarbejder, der er ansat 

under flexjobordningen. Herved opfylder skolen lovens krav om sociale klausuler.     

 

Ud over dette er der ingen personaleændringer.  

 

Kildeskolens Undervisningsplaner blev atter justeret og lagt på hjemmesiden i august 2012, 

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 

– den fortsætter vi med.      

 

Der er stor tilfredshed blandt dansklærerne med resultaterne i fagets dele, klasse for klasse. 

Der arbejdes særligt med stilskrivning og orden og med udvikling af materiale der dækker 

grammatik.    

 

Der arbejdes fortsat med at udvikle gennemgangen af det matematiske værktøj. Dette er 

foreløbig tilendebragt for 7., 8., 9. og 10. klasse, mens redskaberne skal gøres mere 

overskuelige i de mindre klasser.  

Arbejdet med at styrke anvendelsessiden af matematik, klasse for klasse, fortsætter også.  

   

Vi arbejder med at korrigere og omskrive undervisningsmaterialet i fysik, et arbejde der er 

trukket lidt ud, grundet indsættelse af en ny fysiklærer. Arbejdet med at indsamle eller 

formulere en mere klar opgavesamling fortsætter.    

 

9. klasses resultater ved afgangsprøverne 2012 så således ud:  

 

Fag 
Danske grundskoler 

gennemsnit 2012  

Kildeskolen  

    2012         

Dansk, læsning   6,5 7,3 

Dansk, dansk retskrivning 6,4 8,3 

Dansk, skriftlig fremstilling 6,3 6,9 

Dansk, orden 5,7 7,5 

Dansk, mundtlig 7,4 6,9 

Matematik, færdighed 6,9 7,7 

Matematik, problem 6,2 6,1 

Engelsk, mundtlig 7,2 8,1 

Fysik, mundtlig/praktisk 6,2 7,3 

Geografi, skriftlig  6,7 7,0 

Historie, mundtlig 6,9 7,3 
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Den løbende evaluering af hver elevs fremskridt fungerer godt med hjælp af både elevplaner 

og fagplaner – det sidste har vi indført så faglærerne også er i stand til at overskue hver elevs 

faglige udvikling.   

 

Undervisningen følger det anbefalede timetal fra Undervisningsministeriet.  

 

Brugen af IT og film virker efter hensigten. Vi kan fortsat se en større 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.          

 

Vi arbejder fortsat med at afprøve brugen af Ipads i undervisningen og brugen af Iphones til 

datafremskaffelse, som ordbøger o. lign. På sigt ønsker vi at gøre skolens printerfaciliteter 

bedre, så undervisningens daglige aktiviteter kan foregå i klasserne.  

 

Vi har desuden styrket skolens praktiske aktiviteter: Sundhedstest, udsmykning, besøg på 

Nationalmuseet, Afrika-projekt, arbejde med madpyramide, besøg i folketinget, adskillige 

besøg på Experimentarium, Grønt Flag nummer 2, aktiviteter i Miljøråd, Uddannelsesmesse, 

Sex og Samfund, studieture til Berlin og Edinburgh, hver klasses lejrskoler, SFO’ens koloni, 

besøg på Biovidenskabeligt Institut, teaterstykker, gallafest, Lego Mindstorm, påskeferieture 

på bondegård, PISA test, besøg af klimaambassadører, deltagelse i IBIS aktionsuge (postkort 

på Christiansborg), lærernes 1. hjælpskursus, besøg på Jyllandspostens Mediarium, besøg på 

Frihedsmuseet, deltagelse i European Solar Days, besøg af Rapolitics, besøg i  Zoo, besøg på 

Better Place (el-biler), besøg på Dyrskue, sommerfest og julefest, klassefester, deltagelse i 

Justitsministeriets undersøgelse om kriminalitet, temaugen ”Kend din By”, SFO’ens 

efterårsferieture, Skolernes motionsløb, praktik, brobygning, arbejde med Venskabsvenner, 

besøg af Røde Kors, deltagelse i Naturhistorisk Museums fotokonkurrence og meget, meget 

andet.      

 

Af ekstra udgifter, som vi ikke kan styre direkte, skal nævnes forsikringer, ejendomsskat og 

lærerlønninger.    

 

Overskuddet fra byggesagen i 2011 planlagede vi at anvende til at forbedre skolens sanitære 

forhold i 2012. Vi har undersøgt, hvorledes forholdene skal forbedres, men har indstillet 

ombygningen grundet det lavere elevtal.  

 

I stedet foretog vi en ekstra miljøvurdering og har arbejdet med eleverne for at bedre deres 

brug af de sanitære faciliteter.   

 

Bestyrelse og ledelse fulgte fortsat økonomien tæt i 2012 – resultatet blev et pænt overskud. 

Økonomistyringen fortsættes på lignende vis i 2013, hvor der også budgetteres med et 

overskud.   

 

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 med 
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henblik på styring af den fremtidige økonomi. Over tid vil den langfristede gæld blive 

nedbragt med afdrag, og på denne måde vil skolens soliditet automatisk stige, hvilket 5-års 

oversigten klart viser.  

 

Kildeskolens likviditetsgrad alene skal tilskrives, 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.            

 

Der er fortsat ingen økonomisk forbindelse med institutioner, der modtager offentlige 

tilskud.   

 

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som har væsentlig 

betydning for skolen i negativ retning.  

 
 

Ad 4. Det reviderede regnskab forelægges til orientering. 

Regnskabet blev forelagt og gennemgået. Årets resultat er et overskud på 270 000 kr. 

Det blev forklaret, at nedgangen af tilskud til privat- og friskoler, som er gået fra et tilskud på 

oprindeligt 75% af omkostningerne for en folkeskoleelev 3 år tidligere, fortsat nedsættes med 

1% årligt til 71% i 2014.  

 

Da nedgangen i tilskuddet blev indført, besluttede Kildeskolens ledelse, at løsningen var at 

have flere elever på skolen, hvilket der støt har været arbejdet på.  

 

 

Ad 5. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Medlemmer vælges for 2 år ad gangen: 

Claus Olsen, næstformand var ikke på valg 

Mikkel Jørck, medlem var ikke på valg 

Bjørn Flygenring, formand genvalgt 

Lisbeth Laursen, sekretær genvalgt  

Jeanett Wolff, medlem udgår 

Alice Petterson  nyvalgt  

 

Suppleanter (vælges for 1 år ad gangen): 

 

Jeanett Wolff  nyvalgt 

Camilla Ehlers  nyvalgt 

Claes Brandt  genvalgt 

Christian Aagaard  stopper 

 

Forælder Nilas Bøjden tilbød at stille sin ekspertise indenfor IT til rådighed. 
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Ad 6. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

Ad 7 Eventuelt 

IT 

Forslag om indførelse af et antivirussystem med Microsoft Security Essentials som minimum 

på alle skolens computere samt sikring af, at hver maskine har en back-up. Heidi Brandt er 

skolens it-ansvarlige, og der tages kontakt for at afdække denne mulighed. 

Nilas ser på kobber/fiber adgang til huset – for vurdering af om det skal udvides. 

Klub og SFO 

Der blev udtrykt ønske om, at Klubben kunne være billigere og samtidig tiltrække flere børn 

fra 4-5 klasse, så de ikke deles efter skoletid. 

Prisen for Klub er kr. 750 pr. måned, men betalingen dækker kun det absolut nødvendige, 

idet Klub og SFO giver underskud. Man har ikke ret til at tage penge fra skolen til at køre en 

klub. Staten giver kun tilskud til SFO. Man besluttede for år tilbage at oprette en 

støtteforening, der kunne give tilskud til Klubben. Til Klubben har man søgt flexjobbere, og 

har været både heldige og mindre heldige med de klubmedarbejdere, der har været. Søren, 

der er her nu, er dygtig. Den umiddelbare løsning forekom at være, at de børn, der går i 

Klubben nu og som er glad for den, kunne reklamere lidt for den og prøve at få nogle flere 

med.  

Det blev også foreslået, at man kan undersøge, om man evt. kan få tilskud via SSP som 

præventivt tiltag til, at børn ikke skal hænge på gaden, men kan komme i en klub. 

  

Madordning 

Der blev taget en god snak om madordning, som er et ønske fra nogle, men som har været 

prøvet før under forskellige former, uden at være en succes. Forældrene har ved tidligere 

undersøgelse udvist ringe interesse for en madordning. 

Forslag til løsning:  

Lave en kantine, der decideret køres af eleverne 

Få kontakt med forældrene og høre om de er interesseret – ikke kun pr. mail – men rigtig 

kontakt. 

Bruge P-fagsordningen til kantinedrift 

Forslag om at en flexjobber kunne køre det – det kunne undersøges. 

 

Forslag om at tale med Marianne fra Lillekilde børnehave vedr. at få lov til at få leveret mad 

fra deres kok. Camilla taler med Marianne. 
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Reklame for skolen 
Skolen har sendt postkort ud i området Brøndby, Hvidovre og Valby, som er de postnumre, 

skolen får flest nye elever fra. Der er også reklameret i to lokalblade. Der kom forslag om, at 

hele området, hvor F-linen går, kunne være målområde for reklamer, da elever fra disse 

områder vil have lettest ved at komme i skole.  

 

Skoleintra 

Alice fortalte om sin erfaring med Skoleintra og ønsket om at indføre dette i en eller anden 

form. Nilas nævnte et alternativ til Skoleintra i form af en Linux server mm., som evt. også 

kunne være en løsning.  

 

Afslutte lockout og ny aftale 

Der foreligger nu 76 sider til læsning om den nye lovgivning, og man har et år til at indføre 

nye tiltag. Ledelsen forventer dette vil blive noget, som bestyrelsen vil blive involveret i det 

kommende år.  

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen blev hævet. 

 

 

         Claus Olsen                 Bjørn Flygenring               Lisbeth Laursen 

           Dirigent                       Formand             Referent 

 

 

◙ 
 

                                      

 

 

 

   
Med Nicklas, Jasmin, Ida og Vikthor 

 

 

Kære venner,  
 

Vi er det nye hold, der er ved at forberede det nye                        

 

Vi vender tilbage den 1. juni med skriverier, konkurrencer og meget andet.  

 

Vi glæder os! 
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Afgangseksamenerne nærmer sig  

 

 
 

I år skal 16 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 dansk skriftlig fremstilling, læsning/retskrivning, færdighedsregning, 

problemregning samt 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!  

 

Tirsdag den 25/6 kl. 19:00 er alle afgangselevernes forældre derfor inviteret til middag, 

udlevering af afgangspapirer og fotografering i den helt store stil!     

 

HELD OG LYKKE med jeres eksamener!      

 

 

En lille hilsen... 
 

Her en lille hilsen fra vores to super dygtige 

pedeller, Erik og Jerzy.  

 

De har lagt mærke til, at der er langt færre ting, 

der ødelægges på skolen - og den skal da lige 

videre til eleverne!  
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Påskeferie i SFO’en 
Af Anne-Marie og Sand  
 

 

 

  

Vintersneen var knap smeltet, da vi fik 

tre skønne påskedage i SFO'en.  

 

Mandag tog vi i ZOO. Vejret var klart, 

og man så dyrenes livlighed, nok så 

meget på grund af foråret. Vi var 

begejstrede dagen lang. Vi lejede en 

trævogn, og hele dagen trak Maxi 

troligt vognen rundt. Den var proppet 

med tur-tasker, og forrest sad 2 børn. 

Bella og babyerne kom og delte dagen 

med os. Vi så den skønne lille nyfødte 

elefant sammen med hele dens familie. 

Vi så isbjørnenes "paradis" og nød i det 

hele taget alle dyrene og hinanden. 

 

Tirsdag tog vi på Nationalmuseet, hvor 

der var en interessant indianer-

udstilling. Vi dansede indianerdanse 

foran storskærmen, så på dragter og 

løste opgaver. I den flotte forårssol sad 

vi på stribe foran Thorvaldsens 

Museum og spiste vore madpakker. Her 

fandt vi også Påskeharens lækre 

chokolade. Bagefter tegnede vi 

skulpturer på livet løs indenfor i 

varmen. 

 

Onsdag var kulden der igen, og dagens 

oplevelse blev ændret til et populært 

besøg på Arbejdermuseet, hvor 50'erne 

og 60'ernes Danmark blev studeret. 

Man kunne se, hvordan det var at være 

barn dengang, og børnene nød virkelig 

dagen. 

 

 
 



 12 

Og så var der fest! 
Af Helle 

 

Elever og forældre i 1. klasse skulle ”rystes sammen” og lære 

hinanden bedre at kende. Og det gør man bedst ved at holde 

en fest. Alle forældre kom med hver deres madret og hvilken 

buffet det blev til! Det kunne det fineste hotel ikke have gjort 

bedre. Maden smagte fuldstændig fantastisk. Tusinde tak til 

forældrene, som havde lavet den dejlige mad. Efter et par 

timer med god mad, kaffe, kager og is fik eleverne en 

påskehare af chokolade og så ønskede vi hinanden god 

påske. Alle var enige om, at det skulle gentages, når det blev 

sommer. Så det gør vi! 

 
 

Christine er tilbage!  
 

Efter barselsorlov er Christine Astrupgaard atter tilbage på 

skolen.  

 

Christine blev afløst af Erik Hansen og Louise Dubiel, mens hun 

tog sig af sin nyfødte babydreng Liam. 

 

Vi takker begge vikarer, som har gjort et fortrinligt stykke 

arbejde med undervisningen i musik gennem det sidste ½ år - og 

byder Christine et stort VELKOMMEN TILBAGE!       
 

 
 

Branduddannelse 
 

Onsdag d. 17/4 var der branduddannelse af skolens personale. 

 

Vi samledes på lærerværelset, hvor Niels gennemgik det på forhånd 

udleverede brand- og evakueringsmateriale grundigt.  

 

Så var det blevet tid til den praktiske del, og vi begav os nedenunder 

for at kigge på flugtveje, brandtryk mv. - og ikke mindst for at 'lege' 

med brandslangen. Alle fik på skift lov til at prøve, hvordan den 

fungerede, og det vakte legebarnet i flere af os. 

 

Inden længe afholder vi en rigtig brandøvelse for hele skolen! 
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8. klasses tager til Island 
Af Anne-Mette og Heidi 

 

Lørdag den 11. april mødtes 

vi i lufthavnen, spændte på 

den foreliggende tur. Tre 

timer i luften og så stod vi på 

islandsk grund. Det var køligt 

og blæsende, men ellers 

kunne vejret ligeså godt være 

"dansk". En bus tog os til 

Reykjavik, hvor vi blev 

indkvarteret på et 

vandrehjem.   

 

Søndag skulle vi rundt og 

lege turister. Det gik desværre 

op for os, at deres busser først 

begynder at køre omkring 

klokken 12 om søndagen, og det havde vi slet ikke tid til at vente på, så vi måtte have gang i 

bentøjet. Vi fik set Nationalmuseet og Sagamuseet, hvor vi kunne høre om Islands historie 

og prøve en gammel ringbrynje – den var 

godt nok tung! Vi fik købt souvenirs og set 

Reykjavik by, og så gik turen tilbage til 

vandrehjemmet. Tidlig aftensmad – for 

lige ved siden af lå et af de berømte 

svømmeanlæg. De ligner en typisk dansk 

udendørssvømmehal, men den glædelige 

overraskelse kommer, når man hopper i 

vandet… 38 grader er vandet i det 

almindelige bassin, og så er der små kar 

med vand, der er op til 44 grader varmt. Vi 

blev der, til vi måtte smides ud ved titiden. 

En skøn afslutning på dagen. 
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Mandag skulle vi tidligt op, pakke sammen og 

videre. Vi skulle først se et geotermisk anlæg, 

hvor man bl.a. bruger jordvarmen til at lave 

elektricitet. Bagefter til ”the Golden Circle”. Det 

kalder man den typiske turisttur rundt til 

Gullfoss (et kæmpe vandfald), Geysir (en gejser, 

der skød vand op i 20 meters højde hver 5. 

minut) og Tingvillar (det geografiske sted, hvor 

den nordamerikanske og europæiske tektoniske 

plade mødes, og også det sted man tidligere 

holdt rådslagninger). Masser af fantastisk natur 

og frisk luft. Vi endte på en gård omkring 100 

km fra Reykjavik, hvor vi skulle overnatte. Det 

lignede i hvert fald en gård set udefra. Men når 

man kom indenfor, var det overraskende 

luksuriøst. Lækre bløde senge, boblebad, og ro. 

Der var en anden klasse fra England, der også 

boede der, så vi skulle selvfølgelig spille 

fodbold – Danmark mod England – til stor 

glæde for begge lande. Første halvleg før 

aftensmad og så anden halvleg i tusmørket, og det endte med dansk sejr. 

 

Tirsdag skulle vi møde vores 

venskabsklasse for første gang. Vi blev kørt 

til skolen og fik en rundvisning, før vi kørte 

ud på en tur, som islændingene havde 

planlagt. Vi så det ene fantastiske vandfald 

efter det andet. Ja, der var endda et, man 

kunne gå bagom, og var man tørstig, kunne 

man bare fylde sin flaske med det reneste 

vand direkte fra vandløbene. Vi var også 

ved Paradisgrotten – en grotte der lå 6-7 

meter oppe, som man kunne kravle op i, ved 

hjælp af en jernkæde og gode ben. Efter et 

museumsbesøg kørte vi tilbage til skolen. 

Nu skulle eleverne hjem til de islandske 

elever og overnatte der. Der blev hygget til 

den helt store guldmedalje. Der blev redet, 

klappet får, spillet playstation, prøvet 

brydning og meget mere. 

 

Vi mødtes alle sammen igen til en flot, men 

meget kold, onsdag, hvor der først og 

fremmest skulle spilles fodbold - Danmark 
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mod Island – og der blev virkelig gået 

til stålet. Vi endte igen med at vinde. 

Da islændingene lærer dansk i skolen, 

skulle der snakkes masser af dansk. Vi 

fik lært noget islandsk og de fik øvet 

deres danske. Om aftenen kom 

forældrene med hjemmelavet islandsk 

mad, og vi spiste sammen og hyggede. 

Da mørket faldt på, nævnte den 

islandske lærer, at der pga. det klare 

vejr var chance for nordlys den aften, 

så vi styrtede ud. Desværre var det 

meget sparsomt med nordlyset. Vi 

havde vagtposter ude i flere timer, 

men det eneste de fik, var en smuk stjerneklar nat med flere stjerneskud og kolde tæer – ikke 

nordlys. 

 

Næste morgen pakkede vi sammen og fik sagt farvel til vores islandske venner. Bussen 

hentede os for at køre til lufthaven. Tre timer i luften og så var vi atter på dansk grund. 

Trætte, meget trætte, men berigede med masser af oplevelser og indtryk. Det var en 

fantastisk tur. 

 

Den islandske klasse besøger os i slutningen af maj, og så er det vores tur til at vise vores 

land frem. Det glæder vi os meget til.   
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Indkaldelse til generalforsamling i 

Kildeskolens Støtteforening 
Af Rikke Pedersen og Co. 

 
 

Endnu et år er gået, og det er tid til, at nye og flere kræfter træder 

ind i støtteforeningen. Derfor holder vi generalforsamling, hvor du 

har mulighed for at deltage. Generalforsamlingen finder sted på 

lærerværelset: 

 

ONSDAG DEN 15. MAJ 2013 KL. 17:00 

 

Det er i støtteforeningen, at du som forælder får mulighed for direkte at påvirke dit barns 

skolegang og de fysiske rammer på skolen. 

I de seneste år har støtteforeningen, ud over at stå for de årlige sommer- og julefester, skaffet 

penge til ZOO-kort, Experimentariumkort, årskort til Den Blå Planet, legestativ, it-lokale og 

leveret nogle formidable tombolaer og fantastiske fiskedamme til gavn for eleverne. 

 

Det eneste du skal have lyst til for at deltage i foreningen, er at engagere dig i dit barn 

dagligdag, at føre dine ideer om en endnu bedre skole ud i livet. 

 

Vi glæder os til at se dig! 

 

   Du er hermed inviteret til at besøge vores nye 

hjemmeside www.kildeskolen.dk 

 



 

 

17 

Narkoforedrag 
Af Karen-Marie 
 

Igen og igen hører vi om 

stofmisbrug og ulykkelige 

følger heraf. 

Ungdomslitteratur kunne 

godt give det indtryk, at 

stoffer og alkohol er blandt 

de udfordringer, der gør én 

voksen. I 7. klasse ville vi 

gerne have emnet belyst fra 

flere sider. Vi fik besøg af 

Ole Thiemer, som holdt 

seminar om emnet. 

 

Eleverne udtalte efterfølgende:  

 

Da Ole startede sit foredrag, vidste jeg ikke ret meget om stoffer. Efterhånden som vi kom 

ind i foredraget, fik jeg en bedre forståelse, respekt og viden om stoffer. 

- - - stofferne ryger ud af kroppen når man sveder. Jeg ved at jeg aldrig vil tage stoffer, fordi 

de ødelægger ens liv. :) 

 

Jeg har fået rigtig mange gode informationer om, hvordan man bliver påvirket af stoffer og 

alkohol. Det var utrolig vigtigt at få at vide. 

Det var meget interessant og en meget god forklaring. Man er blevet mere klar over, hvor 

farlige de er. 

 

Oles foredrag var rigtig godt, han fortalte det fra hjertet, han fortalte hvad der sker, når man 

tager stoffer. Det var godt at høre om. 

 

Nu ved jeg hvad det kan gøre ved kroppen, og jeg vil helt sikkert holde mig væk fra det. 

 

Jeg fik mange gode informationer. 

Jeg lærte en masse om stoffer. Det hjalp mig til at indse, at alle stoffer kan skade, eller i 

værste fald slå dig ihjel. 

 

Jeg vil aldrig så meget som prøve stoffer. Jeg nød at høre om stofferne og er taknemmelig for 

at vide så meget. 

 

Der er dumt at tage stoffer. 

 

Skal love for, at de fik lært noget den dag!!! 
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Seminariepraktikanter 
 

Det var en gensidig udfordring for elever og 

undervisere, da vi havde to lærerstuderende i 

praktik i tre uger. 

 

Eleverne var lutter ører, de to studerende 

kom jo med de sidste nye modeller for, 

hvordan man tolker tekster og skriver stil. 

 

De studerende stod nu over for en hel klasse, og det var virkelig en udfordring at få alle med. 

 

9. og 10. klasse på WasteLab 
 

Tirsdag den 2. april tog 9. og 10. 

klasse til WasteLab på 

Vestforbrænding.  

 

På rundturen så de hvordan affald i 

kommunerne brændes af og 

omdannes til elektricitet og varme 

for 250.000 husstande.  

 

Bagefter skulle eleverne lave en 

række forsøg, hvor de fik indblik i, 

hvordan man renser spildprodukterne i forbrændingen, så vi ikke forurener miljøet med det. 

 

Det periodiske system 
 

I 5. klasse har eleverne arbejdet med det 

periodiske system og atomernes opbygning.   

 

Den sidste opgave var at bygge Uran 92 i ler. 

 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wwmJs8XwaV3nFM&tbnid=oqRV4pWX9YGWUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://periodictable.com/Elements/092/&ei=WNh_UZ7TEsTesgbMiIHoDw&bvm=bv.45921128,d.Yms&psig=AFQjCNFxpYRiNKbW0ztjp7BNkhjaN-duEw&ust=1367419340537451
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Kan man stable sæbebobler? 
 

Det kunne eleverne på Experimentarium, hvor en af 

piloterne blæste sæbebobler ud i forhallen, som var lavet af 

en blanding af sæbeboblevand og lim.  

 

Vildt: Boblerne ikke gik i stykker! 

 

 

 

 

 

Chokoladeværksted 

på Experimentarium 
 

Eleverne i 5. klasse var på 

chokoladeværksted, hvor de fik et 

indblik i chokoladens historie, smagt 

på råkakao og lavet deres egne guldbarrer. Det var både lærerigt og mægtigt sjovt. Kakao 

smager slet ikke godt, før der kommer sukker og mælkepulver i. 

 

 

0. klasse i ZOO 
 

I slutningen af april måned 

var børnehaveklassen i ZOO.  

 

Da børnene kom hjem, 

kastede de sig over at tegne 

nogle af de mange 

spændende dyr og skrive 

deres navne. 

 

Det var en lærerig tur!   
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Lejrskole på Langeland 
Af Helle Märcher 

 

Solen skinnede smukt over 

København mandag morgen d. 22. 

april. Venskabsklasserne 1. og 5. 

klasse skulle på lejrskole sammen, og 

turen gik til Langeland. Vi havde 

lejet en nedlagt landsbyskole i Hou. 

Humøret var højt på togturen og 

ligeså på busturen videre til Hou. 

Maja, hende der står for udlejningen, 

stod klar ved bussen for at hente os. 

Maja var under hele opholdet 

fantastisk hjælpsom - så mange tak til 

Maja. Efter soveposen og kufferten 

var kommet på plads i de 3 små 

sovesale, skulle området udforskes, og vi tog til Dagli Brugsen for at købe ind. Grunden, 

hvor skolen lå, var kæmpe stor, med gynger, vippe, fodboldbane, bålplads og selvfølgelig en 

skøn, stor skov. Skolen havde også en dejlig stor gymnastiksal, som vi brugte flittigt - blandt 

andet til morgengymnastik. Mikkel var meget, meget begejstret og han ønsker sig en 

gymnastiksal på Kildeskolen til jul. 

Tirsdag gik turen til ”Naturama” i Svendborg. Et kæmpe hus 

på 3 etager fyldt med dyr, udstoppede og i plast. I kælderen 

var der dyr fra havet, i stueetagen dyr fra landjorden, og på 1. 

sal dyr fra luften, og børnene måtte røre ved de fleste dyr og 

ting. Efter en lang dag i Svendborg vendte vi hjemad og 

spiste dejlig ”Butter chicken”. 

Onsdag skulle skolen og de skønne omgivelser udforskes, 

der skulle handles i Dagli Brugsen og lommepengene blev 

brugt flittigt. Vi bagte kagemand til Aidan, der havde 12 års 

fødselsdag, og han blev fejret med sang. Efter maden kom 

Maja, og vi fik taget et godt billede, hvor hun står sammen 

med alle børnene. 

Torsdag skulle vi tidligt op, da vores bus mod Svendborg 

allerede kørte halv ni. Vi skulle også nå at spise morgenmad, de sidste ting skulle pakkes og 

vi skulle rydde pænt op efter os. Med mange dejlige oplevelser i "bagagen" kunne vi sige tak 

for nogle skønne dage på Langeland ۞ 

2 2 
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Indsamling til fordel for rejse til Edinburgh 
Af Betina Sol Petersen, mor til Cille i 8. klasse 

 

 

Jeg har bestemt mig til at donere mit overskud ved salg af 

Tupperware til den kommende 9. klasses rejsekasse, når de skal 

til Edinburgh! 

 

Det hele foregår på Kildeskolen i SFO'en: 

 

TORSDAG DEN 30. MAJ FRA 19:00 TIL 21:00 

 

Kom og vær med - støt os, så vi får så et stort overskud!  

 

Der vil være Tupperware-gave til alle der køber/bestiller Tupperware på selve dagen.  

 

Der bliver lodtrækning blandt alle, der møder op.  

 

Entre er 20 kr. er inkl. kaffe og 1 stk. kage. Ekstra kage kan købes for 5 kr. 

 

Der er lotteri ved indgangen: 10 lodder koster 100 kr., 30 lodder koster 200 kr.  

 

Alle penge fra entre og lotteri går direkte til rejsekassen!  

 

Dagens program:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forhåndstilmelding med cirka antal (tag gerne gæster med!) senest mandag den 27/5 er 

nødvendigt.  

 

Send en mail på: tupperware.sol@gmail.com 

 

Eller: Send en SMS på 31619474.  

 

Husk at skrive hvor mange I kommer - der skal være kage til alle!    

18:30 - Dørene åbnes, der er drikkevarer og køb af lodder. 

19:00 - Demonstration af Tupperware. 

20:00 - Bord shopping og bestilling og betaling af Tupperware kontant eller via netbank. 

20:45 - Lodtrækning og afhentning af gevinster. 

21:00 - Afslutning - hvor meget har vi indsamlet?  

Her efter: Tak for i aften - alle hjælper venligst med at rydde op.  


