
Vi er nødt til at tage et 

ekstranummer!  

 

Egentlig var juni måneds nummer årets sidste - men så 

skete der så meget i resten af juni, at vi var nødt til at lave 

et ekstranummer af Kildeskolenyt! 
 

Der var en skøn sommerfest, der var dyrskue, så var der 

lejrskole for 0. og 2. klasse, der var sidste skoledag for 

afgangseleverne, så var der sidste skoledag for Liv og 

Elisabeth og endelig for alle de andre elever. Der blev 

godt nok festet i juni måned! 

 

Vores sundhedsplejerske gennem 10 år får nu en 

stedfortræder, der er guld til pedellen og der er Dorte, som 

gerne vil starte et kor på Kildeskolen.  

 

Husk at der er sommerskole i hele juli måned og at SFO 

og Klub er åbne de første fire uger. Er der så 

sommerferie? Nej, ikke for alle! Tag et kik på artiklen om 

sommerferiens mange aktiviteter.      

 

Og tag også et kik på artiklen om dette års 

afgangskarakterer - vi har bestemt noget at være stolte af! 

 

God sommerferie! 
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   KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   

Kildeskolen  

Høffdingsvej 14 

2500 Valby 

Kontor: 38790140 

Lærervær.: 38797140 

 

Juli 2013 

13. årgang - ekstra 

Indhold: 
* Kalender  

* Sidste skoledag 

* Eksamenskaraktererne 

*  Lejrskole for 0. og 2.  

* Hvad sker der egentlig 

i sommerferien? 

* Vagtskifte og guld 

* Kor? 

* Sidste skoledag for Liv 

og Elisabeth 

* Sommerfesten 

*  

  
 

© 2013 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                                                                             

  

Juli                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag 1   

Tirsdag 2. Sommerskole 10-14 SFO og Klub er åbne  

Onsdag 3. Sommerskole 10-14 hele ugen 

Torsdag 4.  Sommerskole 10-14  

Fredag 5.   

  

Mandag 8.   

Tirsdag 9. Sommerskole 10-14 SFO og Klub er åbne  

Onsdag 10. Sommerskole 10-14 hele ugen 

Torsdag 11. Sommerskole 10-14  

Fredag 12.   

  

Mandag 15.   

Tirsdag 16. Sommerskole 10-14 SFO og Klub er åbne  

Onsdag 17. Sommerskole 10-14 hele ugen 

Torsdag 18. Sommerskole 10-14  

Fredag 19.   

  

Mandag 22.   

Tirsdag 23. Sommerskole 10-14 SFO og Klub er åbne  

Onsdag 24. Sommerskole 10-14 hele ugen 

Torsdag 25. Sommerskole 10-14  

Fredag 26.   

   

Mandag 29. 
Hele skolen er lukket 

 

Tirsdag 30.  

Onsdag 31.   

  

 

Hold øje med SFO’ens aktiviteter,  

så du ikke kommer til at hente dit  

barn forgæves! 
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August     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag 1.  Hele skolen er lukket 

Fredag 2.  

  

Mandag 5. 

Tirsdag 6.  

Onsdag 7. Hele skolen er lukket 

Torsdag 8.  

Fredag 9.  

  

Mandag 12.   

Tirsdag 13.   

Onsdag 14. Hele skolen er lukket – SFO koloni  

Torsdag 15.   

Fredag 16.   

 

 

 

 

 

 

 

NYT SKOLEÅR 2012-2013 

Mandag 19.      Det nye skoleår starter kl. 9:00 

Tirsdag 20. 

Onsdag 21. 

Torsdag 22. 

Fredag 23. 

  

Mandag 26.      19:00 Forældremøde 9. og 10. klasse 

Tirsdag 27. 

Onsdag 28. 

Torsdag 29. 

Fredag 30. 

  

 

 

Ind af døren og i gang med et nyt skoleår 
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Afgangselevernes sidste skoledag 

 
Tirsdag den 25/6 var der sidste 

skoledag for afgangseleverne. 

 

Efter 1½ måned med skriftlige og 

mundtlige eksamener i dansk, 

matematik, engelsk, fysik, geografi 

og historie - samt de obligatoriske 

forberedelsesdage mellem 

eksamenerne - skulle der være fest!  

 

Eleverne mødtes fra morgenstunden, de fleste 

udklædte, og så blev der kastet med karameller. 

Her efter gik turen til fodboldbanerne ved 

Damhussøen, hvor der var vandkamp, 

barberskumssprøjteri og rundboldkamp mod 

lærerne. Med hjælp af et par dygtige elever fra 

8. klasse vandt lærerne 20-5! Sådan! 

 

Ved 18-tiden mødtes vi på skolen til middag, 

uddeling af afgangsbeviser og fotografering i 

den store stil.  

 

Dagen efter mødte eleverne 

sammen med Rikke til morgenmad 

hos Niels - og så var der 

sommerferie! 

 

Afgangseleverne 2013 har været et 

vidunderligt hold at arbejde med - 

det vidner deres flotte karakterer 

også om! 
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Vi ønsker afgangseleverne held og lykke med deres uddannelser! 
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Eksamenskaraktererne 2013 
 

Og hvordan gik det så til eksamenerne? 

  

Gennemsnittet af eksamenskaraktererne for de danske grundskolers 9. klasser er endnu ikke 

udregnet for 2013. De tal kommer først fra Ministeriet for Børn og Undervisning i 

begyndelsen af 2014.  

 

Hvis vi sammenligner dette års eksamenskarakterer med gennemsnitskaraktererne fra 2012, 

ser det således ud:    

 

Fag  

 

Inddeling af fagene 

 

Danske grundskoler 

gennemsnit 2012 

Kildeskolen 

2013 

Dansk 

 

 

 

Læsning 6,5 7,5 

Retskrivning 6,4 7,7 

Stil 6,3 5,3 

Mundtlig 7,4 9,2 

Matematik 
Færdighedsregning 6,9 8,9 

Problemregning 6,2 6,3 

Engelsk Mundtlig 7,2 8,4 

Fysik Mundtlig 6,2 9,6 

Geografi Skriftlig 6,7 7,4 

Historie Mundtlig  6,9 5,9 

 
(Tallene stammer fra UNIC Statistik og Analyse, Grundskolekarakterer 9. klasse, Prøvetermin maj/juni 2012)  

 

Når ministeriet sammenligner danske grundskoler, sker det med gennemsnitstallet for de 

bundne prøver - det er alle ovenstående undtaget geografi og historie.  

 

De danske grundskolers karaktergennemsnit var 6,6. 

 

Kildeskolens karaktergennemsnit er 7,9.     
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Lejrskole for 0. og 2. klasse  
 

Tidligt mandag morgen, d. 17. juni, mødte de to 

klasser op på Hovedbanegården under uret.  

 

Vi skulle med tog til Ribe, hvorefter en bus ville 

køre os videre til Skovly, en landejendom sydøst for 

Ribe. Da vi kom til Ribe havde vi et par timer, hvor 

vi nåede at se Ribe Domkirke, hvilket imponerede 

en del af børnene. Vi gik også en tur til ruinerne, 

der er tilbage efter Riberhus - det er en gammel 

borgruin fra 1100-tallet.  

 

Endelig kom vi til Skovly! Der var heste, grise, 

geder, kaniner, høns og katte. Det var så skønt et 

sted for børnene. Hestene kunne vi strigle og ride 

på. Grisene måtte vi fordre og klappe. Kaninerne 

måtte vi lege med. Om tirsdagen var der varmt. 

Jakob, som bestyrer stedet, satte vandingsanlæg og 

baljer med vand ud på græsset, og så var der 

vandkamp. Om onsdagen havde vi aftalt, at vi 

skulle gå til en bondegård i nabolaget, hvor vi kunne se køerne blive malet med robotter. 

Jakob viste os rundt der, og nu ved børnene en hel del mere om malkekvæg.  

 

Skovly har et skønt bålsted, og en aften bagte vi pandekager der. 

Børnene fik en pande på et langt 

skaft og så gik det rigtig hurtigt, 

for der var godt gang i gløderne. 

Skoven omkring Skovly fik vi 

også besøgt. Det er så dejligt for 

os lærere, når vi har mulighed for 

at vise børnene bøgeblade, 

egeblade og mos fra det virkelige 

liv og ikke skal nøjes med 

billederne i klasselokalet. Torsdag 

sidst på eftermiddagen satte vi igen vores ben i København. 

Vi kan helt sikkert anbefale dette sted – god oplevelse! 
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Hvad sker der egentlig i sommerferien? 
Af Niels Bergstedt, skoleleder 

 
Skoleåret 12-13 er afsluttet, og eleverne er taget på sommerferie - med mindre de tager en 

ekstra tørn i Sommerskolen! 

 

I de samme 4 uger drager SFO-personalet ud med børnene til en masse spændende aktiviteter 

i det danske sommerland. Den skal have "én på opleveren". 

 

I den sidste uge af sommerferien er der SFO-sommerkoloni med deltagelse af tidligere 

elever, der "bare ikke kan undvære den der skønne uge".  

  

Pedellerne Erik og Jerzy kaster sig over bygningen: Stakitterne skal færdiggøres, der skal 

lægges sten i materielgården, bagtrappen skal have en ordentlig omgang, der skal repareres 

døre, karme og håndtag, der skal renses gulvtæpper og en hel masse andet. Et skoleår slider 

skam på bygningen, og i denne periode kan pedellerne arbejde med deres mange projekter 

uden at blive forstyrret.   

 

Vores rengøringsfirma er også på banen: De skal give huset en ordentlig hovedrengøring, 

som både omfatter behandling af gulve, grundrengøring af alle toiletter og afvaskning af alle 

vægge, paneler og døre, så vi kan starte det nye skoleår med en ren bygning. 

 

Så er der lærerne: Faggrupperne evaluerer det forgangne års undervisning i hvert fag og de 

gennemgår atter statens pensumbeskrivelser i Fællesmål 2009. Her efter skal de afgøre om 

sidste års undervisningsmaterialer og forløb skal forbedres. Nye undervisningsmaterialer skal 

findes frem eller skrives, gamle skal ajourføres - og det hele munder ud i dugfriske 

undervisningsplaner for skoleåret 13-14, som efter ledelsens godkendelse lægges på 

hjemmesiden. 

 

Vores to nye lærere, Emily, som bliver klasselærer i 0., og Zishan, som bliver vores 

tosprogslærer fra september, skal uddannes i skolens regler og i det hele taget gøres parate til 

at overtage fra de to gamle og garvede lærere, Liv og Elisabeth, som forlader os for at gå på 

pension. 

 

Faglærerne skal rengøre og istandsætte it-lokale, fysiklokale og musiklokale, og der skal 

ryddes op i bibliotek og depoter. Klasselærerne skal rydde op i og rengøre klasselokalerne og 

nogle af lokalerne skal endda repareres og males - og så skal der for øvrigt fordeles borde og 

stole. Husk på, at eleverne vokser!  

 

Og så er vi parate til et nyt skoleår!           
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Så er der vagtskifte...    
Af sundhedsplejerske Lone Havskov 

 

 

Kære forældre og elever. 

 

Efter at have været sundhedsplejerske på Kildeskolen i 10 år, får jeg nu 

andre arbejdsopgaver og stopper derfor på 

skolen.  

 

Det har været 10 gode år med godt samarbejde med børn og 

forældre, lærere og ledelse. Det siger jeg tak for.  

 

Min afløser, Tania Mackerprang starter efter sommerferien og vil 

være der om mandagen. Hun har erfaring i skolearbejde og glæder 

sig til at arbejde med sundhed og forebyggelse på Kildeskolen.  

 

 

 

 

Og der var guld til vores flyvende pedel! 
 

Erik laver andet end at slå søm  

og høvle døre.  

 

Gennem mange år har han 

dyrket noget så udfordrende 

som faldskærmsudspring! 

 

Til Dansk Faldskærms Union´s 

50 års jubilæumsstævne, der 

havde mere end 200 aktive 

springere på Beldringe lufthavn 

den 14-16. juni 2013, fik han 

guldmedalje i 4-way 

Formations Skydriving med sit 

SOS hold (Skydriver Over Sixti). Det blev også til en andenplads i 10-way skvampel 

speedstar, hvor 10 mand forlader flyet uden at røre hinanden og hurtigst muligt skal danne 

en stjerne i luften. 

 

Erik er tilbage på jorden og parat til at kaste sig over sommerferiens mange aktiviteter.  
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Jeg vil mægtig gerne starte et kor på skolen  

Et kor der absolut er åbent for både drenge og piger og alle klassetrin.  

 

Genremæssigt vil repertoiret være er bredt og inddrage børnenes egen 

lyst og evner til at lave melodier og skrive tekster. Der vil både være 

smukt klingende "gamle" danske sange, rap, jazz, pop, børnesange 

m.m. Uafhængigt af genren får børnene udvidet deres stemmes 

omfang og uden de bevidstgøres særligt om det, vil de lære at bruge 

sangstemmen "rigtigt".  

 

Min baggrund for at tage initiativet er lyst! 

Børn har den mest fantastiske evne til at være til stede i nuet. Når man parre den evne til 

tilstedeværelse med deres musikalitet, som man i øvrigt hele tiden giver næring så den kan 

gro, så kan der opstå momenter af magisk karakter, momenter der fuldkommen kan slå 

benene væk under en… Derfor elsker jeg at arbejde med børnekor. 

 

Fagligt har jeg min konservatorieuddannelse bag mig og mange år som korleder. Jeg har 

undervist i børnekorledelse på konservatoriet og seminarier og har haft en lang række kor 

rundt omkring. 

 

Prisen er kr. 275,- pr. måned pr. barn. Yderligere praktiske ting af økonomisk karakter 

vender jeg tilbage med til dem der viser sig interesserede. 

 

Korprøven vil ligge på mandage kl. 16 -17.  

 

Kontakt mig meget gerne for tilmelding og /eller yderligere information. 

 

Dorte Johansen 

Mobil 22898507 

Mail: musicwithavoice@gmail.com 
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Sidste skoledag for 

Elisabeth og Liv 

 
Til fællesmødet torsdag den 27/6 blev 

der delt flødeboller ud til alle elever fra 

0. til 8. klasse.  

 

Anledningen var sidste skoledag for 

Elisabeth og Liv, som begge går på 

pension.  

 

Elisabeth har arbejdet dygtigt med 

tosprogsundervisningen de sidste 5 år 

og fortsætter ind til 1/9, hvor Zishan 

tager over.  

 

Liv har taget sig af indskolingen i 0. 

klasse gennem 16 år - stabilt og 

fremragende. I løbet af sommerferien 

giver Liv sine erfaringer videre til 

Emily, som tager over 19/8.  

 

Det siger sig selv, at der blev knebet en 

del tårer den dag! 

 

Vi ønsker Liv og Elisabeth held og lykke i deres otium. Tag endelig ikke fejl: De to seje 

Quinder skal nok finde andre aktiviteter at kaste sig over! 

        

 

Et kort besøg 
 

For to år siden gik Bilal og Awas ud af 10. klasse for at 

fortsætte på teknisk skole.  

 

I slutningen af juni kom de forbi, fordi de netop var 

blevet færdige med eksamen.  

 

Tillykke med huerne, drenge!   
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Sommerfesten 
 

Traditionen tro blev Støtteforeningens Sommerfest en dejlig dag - og vejret var sandelig med 

os! 

  

Lærerne stod i køkkenet, mens eleverne gav den hele armen med skøn underholdning.  

 

En stor tak til alle lærere og elever, som gjorde det til en rigtig hyggelig dag! 

 

 
 

 

Roskilde Dyrskue 
 

Fredag d. 7. juni tog 

fem klasser til dyrskue i 

Roskilde. Det er 

efterhånden en gammel 

tradition, at vi deltager.  

 

Eleverne 

oplever både 

dyrene, 

landbrugsmaskiner, får viden om økologi 

samt råvarernes proces fra landbruget til 

vores bord.  

 

I år havde vi rigtig dejligt vejr på turen og 

eleverne var meget begejstrede!  
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I ønskes alle en skøn sommerferie! 

 

Vi glæder os til at se jer alle igen 

mandag den 19/8 kl. 9:00 


