
Et nyt skoleår er startet! 
 
Sommerferien er overstået, eleverne tilbage på 

skolebænken og vi er i fuld gang.  

 

Velkommen til et nyt skoleår!   

 

I sommerferien havde sommerskolen besøg af op til 40 

elever om ugen, og alle arbejdede intenst. SFO'en tog på 

en masse spændende ture, og afholdt i slutningen af 

sommerferien den skønne, traditionsrige koloni.  

 

Og mens dette stod på, arbejdede lærerne med at forberede 

det kommende skoleår: Der skulle skrives planer og 

formuleres nye undervisningsmaterialer, og 

klasseværelserne skulle have en ordentlig omgang 

rengøring eller maling. Rengøringsfirmaet tog sig af en 

hovedrengøring af hele skolen, og pedellerne kunne 

reparere en hel masse ting.  

 

Jo - vi er sandelig sat op til et nyt skoleår! 

    

For øvrigt er der rigtig mange nye ansigter på skolen; Tre 

lærere, en fyldt børnehaveklasse og 10 nye elever, der 

kommer fra andre skoler, som nu går i vores 10. klasse.  

 

Husk at hjælpe dem alle! 

 

Så kører vi! 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   

Kildeskolen  

Høffdingsvej 14 

2500 Valby 

Kontor: 38790140 

Lærervær.: 38797140 

 

September 2013 

13. årgang nummer 7 

Indhold: 
* Kalender 

* Sommer SFO 

* SFO kolonien 

* Nye ansigter 

*  Nyheder på  

hjemmesiden 

* Parkering foran skolen 

* Elevplaner 

* De nye lektiecaféer 

* Boggnaskerne 

   
 © 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. 
 



 2 

Skolekalender  

September                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Mandag 2. 9. klasse er på studietur i Skotland hele ugen 

Tirsdag 3.   

Onsdag 4.  

Torsdag 5. Forældremøde 5. klasse 

Fredag 6. Forældremøde 2. klasse 

  

Mandag 9.   

Tirsdag 10. Forældremøde 1. klasse 

Forældremøde 3. klasse 

Forældremøde 6. klasse 

 

Onsdag 11.   

Torsdag 12. Forældremøde 4. klasse  

Fredag 13.   

  

Mandag 16.  

Tirsdag 17.  

Onsdag 18.  

Torsdag 19.  Forældremøde 8. klasse 

Fredag 20. 5. klasse til æbledag hos Hanne 

  

Mandag 23.  

Tirsdag 24.  

Onsdag 25.  

Torsdag 26.   

Fredag 27.  

  

Mandag 30.  
 

          

Husk at vi har reno-weekend lørdag og søndag den  

5. og 6. oktober fra 10:00 til 18:00 

  

Husk at der er kaffe i SFO’en den sidste fredag i måneden  

mellem 14:00 og 16:00!  
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Sommer-SFO 2013 

Af Anne-Marie Freefield 

Sommer-SFO'en stod for 20 heldagsture, som gik 

over de 4 uger i juli. Disse er meget målrettede: 

Vi ankommer til én eller flere seværdigheder hver 

dag, vandrer en del, lærer at opføre os godt i 

trafikken og tager ikke mindst ansvar for 

hinanden.  

 

Dette år var vi benådet med et smukt sommervejr. Vi oplevede masser af natur og kultur: 

Oldtid, gamle dage og spritny nutid. Vi så, lyttede, følte på omgivelserne ... og havde et godt 

fællesskab. 

 

Her skal I have en lang liste af højdepunkter:   

 

Oplevelsen af havet ved Liseleje, 

og at spise fødselsdags-jordbær-

lagkage på en omvendt båd på 

stranden. Og helt vildt var det, at 

Liv, vores netop pensionerede 0-

klasse leder, dukkede op med sine 

3 søstre samt familie. Masser af 

gensynsglæde! 

 

Efter at have set hele Danmarks 

oldtid på National Museet, blev vi 

en del af en stor happening, hvor Danmarks Melodi Grand Prix vinder Emmilie de Forest 

blev fejret. Tænk sig at stå lige ved siden af hende, og at få hendes autograf! 

 

Efter at have siddet på Kultorvet 

og spist 10 bakker jordbær (!) 

sad vi lige bag et øredøvende 

 JAZZ-band. Det var helt vildt 

at kunne marchere på gaden og 

bestemme over omgivelserne, 

og at få folk til at sprænges af 

begejstring med musik! 

 

Da vi ankom til den vanvittigt 

smukke, næsten eksotiske 

turkisblå Karlstrup Kalkgrav 
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med hakker og hamre og beskyttelsesbriller. I bedste "HEY HO"-stil forsøgte "Snehvides 

dværge" at finde om ikke diamanter så i det mindste fossile dyr!      

  

At sejle med en damper til Flakfortet i 

Øresund. Skipper-blikket kom frem i 

øjnene på os alle! Vi nød det enorme 

udsyn hele dagen, men især fra toppen 

af øen, hvor vi sad andægtigt og helt 

tavse i 5 minutter! Skønt! 

 

Da vi i Fugleparken fodrede papegøjerne 

med små hånd-holdte skeer, og Julie 

pludselig havde én siddende på sit 

hoved! Den dag gik vi 8 km ud af 

landevejen! 

 

 

Efter et inspirerende besøg på Spejdermuseet smuttede vi lige indenom Frelserkirken. 

Børnene var så betagede af roen og skønheden, at de (uden opfordring) lagde sig til rette på 

det lange tæppe, der leder op til alteret. Der lå de så og kikkede beundrende op i 

hvælvingerne! Nogle tændte også stearinlys og "ønskede". 

 

At blive klædt ud i kongeligt 

børnetøj og ridderrustninger 

lavet fuldstændigt som på Chr. 

4's tid! En ung kustode tilbød 

en meget grundig beretning om 

hele Chr. 4's liv, og alle var 

ivrige tilhørere. 

 

At besøge Hedeland, og holde 

Sands fødselsdag, og synge 

fødselsdagssang så det rungede 

ud over den lille sø! ... og at 

kravle i træer, da vi ventede på 

rutebilen. 

 

At blive forkælet ud over alle 

grænser hos Katia, Sofias mor. 

Besøget stod på grill-pølser, 

chips, is, 2 svømmebassiner og 

en hoppeborg! Der var 

begejstring i alles øjne!  
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At stå foran selveste de danske 

tronstole, dronningens og kongens 

(eller prinsegemalens), helt som i 

eventyrene. Blandt de mange 

 prægtige sale, fandt Alexander 

endda Alexandersalen! På 

Kanalrundfarten bagefter fandt 

Isabella Den lille Havfrue, og den 

ville hun så gerne se! 

 

Da vi kørte i hestevogn ud til 

Eremitagen i skoven ved 

Klampenborg. Her picnic'ede og legede vi, og Josh og Alex fandt en fuglerede. Bagefter, da 

vi gik hele vejen hjem igennem skoven kom der sådan godt 40 dådyr springende foran os 

over vejen! Fantastisk! 

 

Da vi besøgte Arbejdermuseet og alle skreg i en 

blanding af frygt og grin, når vi åbnede lokummet 

og en udklædt figur af en mandsperson bandede og 

svovlede over "ungerne". 

 

Hvor vores sidste dag blev ændret til Frilands-

museet, og vi sad i solen, spiste is og nød det 

pragtfulde Friluftsteater. Igen i år var vores børn 

centrum for skuespillernes fulde opmærksomhed 

efter opvisningen. Det fantastiske var, at de blev i 

rollerne, og at de spillede op til alle børnenes 

kommentarer.  

 

TAK TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE, SOM 

HAR BAKKET OP OM DISSE 4 DEJLIGE 

UGER. TAK OGSÅ TIL NAYLA, ELISA. SAND 

OG SØREN. 
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SFO-kolonien!  

Af Anne-Marie Freefield 

Hvert år arrangerer vi en dejlig koloni 

ved Sejrø Bugten, tæt ved vandet, i et 

fredet, naturskønt område kaldet Ellinge 

Lyng.  

 

I år tog vi af sted med 27 børn fra 

SFO'ens 0-3 klasser, men også de noget 

ældre børn fra 4., 5., og 7. klasse. 

 

Kolonien handler om at ALLE skal 

trives. Så vi starter med at danne gode 

grupper, så venskaber bibeholdes og der 

er grobund for at de, som først skal finde 

venner, bliver hjulpet på vej. Opgaver 

løses med ens gruppe, og er der én, som er ude af trit, tager alle et ansvar.  

 

De 5 dage er præget af frihed til leg, ture, bad, 

sund mad ... og godt humør.  

 

I år var der særlig god harmoni! 

 

Højdepunkterne var: 

 

Da Rita kørte ind på gårdspladsen med sit 

praktiske bagagerum fyldt med dejlig mad, 

sund slik og gode sager. Så var mange med til 

at bære ind! 

 

Da den gule postbil kom med breve og 

pakker hjemmefra! 

 

Da Søren samlede børnene koncentreret 

omkring det store tegnebord! 

 

Da Sand, som netop havde taget brunt og sort 

karate-bælte, svang sig op i bjælken som en 

kat! 
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Da Cassie, Thea og Bennie ringede 

med "5-klokken" og åbnede Det 

Sunde Slikhus! 

 

Da Simone lavede risengrød til os 

alle! 

 

Da Rita lavede varme boller til 

morgenmad ...... og i øvrigt pragtfuld 

mad! 

 

Da de store børn var med Aron og Sand nede og 

bade sent om aftenen! 

Da vi gik aftentur og plukkede hyben. 

 

Da Cassie, Thea, Bennie, Nicklas og Anne-Marie 

sad midt om natten og rensede hyben OG 

skralgrinte! 

 

Da der var vidunderlige 

solnedgange, regnbuer, torden 

og skarp sol med bælgsort 

skydække i den anden side af 

himlen! 

 

Da der var 2 skypunper! 

 

Da man lå i hængekøjen ... og 

gerne mange på én gang! 

 

Da der blev gynget løs på de høje 

gynger! 

 

Da Søren blev ramt i hovedet af 

knækkede bog (bøgetræets 

frugter), som et egern kastede fra 

sig, fordi de var umodne! 
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Da der blev lavet et naturbillede af rigtig LYNG med en tegning af en ÆLLING for at vise 

hvad  "ELLINGE LYNG" egentlig handler om ... og som en gave til mor og far! 

 

Da vi lavede kampråb i hver gruppe og deltog i 

"Koloniade-løbet", lavet af alle de stor børn i 

fællesskab! 

 

Da Marcus gav den gas på trommerne (gryderne), og 

Caribisk stemning opstod! 

  

Og endelig da der blev lavet fest og underholdning den 

sidste aften, vi fik fejret Felix' fødselsdag og spiste 

lækker pizza og chokoladekage! 

 

Hver eneste af disse 

linjer dækker en sjov 

eller spændende 

historie! 

    

 

 

STOR TAK FOR 5 DEJLIGE DAGES LÅN AF 

BØRNENE, 

 

SPECIEL TAK TIL CASSIE, THEA, BENEDICTE, 

NICKLAS OG SIMONE FOR AL JERES VILLIGHED. 

 

SÆRLIG TAK TIL 

RITA OG MARCUS 

FOR DEN 

FRIVILLIGE HJÆLP I 

HELE TIDEN GAV. 

 

ARON; SAND OG 

SØR EN RULLEDE 

SIG HELT UD; HVER 

AF JER GAV 

MASSER AF 

NÆRVÆR - 1000 TAK 

TIL HVER AF JER!!! 

 

         ◙ 
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Nye ansigter... 
 

Her i det nye skoleår kan vi byde 3 nye lærere velkomne.  

 

Emily overtager fra Liv som klasselærer 

for 0. klasse. Zishan starter den 1/9, hvor 

han skal arbejde med 

tosprogsundervisningen efter Elisabeth, da 

Liv og Elisabeth begge er gået på pension. 

Dennis startede hos os i april, men er nu 

fast lærer i samfundsfag, biologi, geografi 

og i de valgfrie fag i 10. klasse.  

 

 

 
       Zishan                                                   Emily   

Så er der eleverne: En del klasser har fået nye elever, men flest 

finder vi selvfølgelig i 0. klasse.  

 

 

 

 

 

 
 

     

Dennis 

 

Der er også 10 nye elever i 

årets 10. klasse. 

 

Velkommen til jer 

alle! 
 

                     ۞  
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Nyheder på hjemmesiden 
 

I løbet af sommerferien har vi atter ajourført vores hjemmeside, så den indeholder de nye 

undervisningsplaner, skoleskemaer, lærernes kontaktdata, flere billeder - og som noget helt 

nyt: Eksemplarer af og forklaringer til vore elevplaner.   

 

       Kalenderdata for hele året         Nye undervisningsplaner                  Nye skemaer 

 

               Nye elevplaner            Friske kontaktdata               Mange flere billeder 

 

 

 

 

 

 

 

Vær med til at forbedre vores hjemmeside –  

kontakt Niels på niels@kildeskolen.dk med dine forslag.  

Mangler der information?  

Er der noget, som kan være mere klart? 

 
 

 

 

  

mailto:niels@kildeskolen.dk
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=computer&source=images&cd=&cad=rja&docid=nCMGaX_OyZItFM&tbnid=Mo7kpmVoWX_rPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://eofdreams.com/computer.html&ei=7j0eUu2JEcGm0QXV3oHQAQ&bvm=bv.51156542,d.ZG4&psig=AFQjCNGFZeRPmA_GUQdnNW3lfh7MBfbJ6w&ust=1377800037616320
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Kys-og-kør 
 

Københavns Kommune har oprettet to 

Kys-og-Kør-båse med tilhørende 

skiltning foran Kildeskolen.   

 

I de båse er det kun tilladt at gøre et 

kort ophold for at hente eller bringe 

dine børn! 

 

På skiltet kan du se, hvornår de to 

båse er kys-og-kør båse. Det er 

mellem 8:00 og 9:00 samt mellem 

13:00 og 15:00.  

  

Hvis du skal ind på selve skolen for at hente eller bringe dit barn, 

skal du bruge en anden parkeringsbås.  

 

Hvis du skal vente på dit barn ved afhentning, er du nødt til at bruge en anden parkeringsbås.     

 

Formålet med båsene er at få trafikken på Høffdingsvej til at glide i de perioder, hvor 

børnene afleveres og hentes.   

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Så skal der spilles skak! 

 
Sand var rigtig hurtig den dag, da pedellerne 

skulle til at smide rester af træ ud, fra det nye 

stakit.  

 

Fat i en elektrisk sav – og inden længe var 

der brikker til vores udendørs skakspil i 

skolegården!  

 

Som I sikkert husker, ønsker Sand at lave en 

skakklub i SFO’en – hvad så, drenge og 

piger? Tør I kaste jer over et spændende og 

yderst krævende spil? 

 

Meld jer til hos Sand!   
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Elevplaner 
Af Niels Bergstedt 

På Kildeskolen har vi en mangeårig tradition for at give 

hver elev en arbejdsplan for skoleåret - den såkaldte 

elevplan. 

Formålet med en elevplan er at give eleven, lærerne, 

forældrene og ledelsen et redskab til at vurdere det 

faglige fremskridt og dermed gøre det muligt at vurdere 

den indsats, der er påkrævet resten af skoleåret.  

På Kildeskolen er fagene inddelt i en række punkter, 

som skal færdiggøres i løbet af skoleåret. Det gælder 

for alle klasser fra 0. til 10.. 

Faget dansk kan f.eks. være inddelt i et antal diktater, 

stile, bøger, grammatiske punkter, læsetester osv., som 

samlet udgør skoleårets pensum. 

Hvis en sammentælling viser, at klassens elever skal 

gennemgå 240 punkter i løbet af året, udregnes det 

ugentlige niveau til at være 6 færdiggørelser, fordi der er 

40 uger i et skoleår. Eleven har nu et mål for 

sin ugentlige præstation, som er angivet på elevplanen. 

Da udeblivelse fra undervisningen eller det at komme 

for sent kan forstyrre en elevs fremskridt i betydelig 

grad, er tal for disse tilføjet elevplanen.      

Hver uge indfører klasselæreren sine elevers 

færdiggjorte punkter i elevplanen. Hermed bliver det 

muligt at vurdere den faglige udvikling løbende.  

Hvis en elev ikke rykker i et fag, interviewer klasselæreren eleven for at 

lokalisere og afhjælpe besværet. 

Hvis en elev rykker godt i et fag, bruges planen til at anerkende den gode indsats. Med 15 

færdiggørelser inviteres eleven til frokost i 15-klubben om fredagen.       

Klasselæreren sender elevplanen til forældrene 3 gange årligt og bruger den som 

udgangspunkt i årets 2 forældrekonsultationer. 

Du kan se alle elevplanerne på hjemmesiden! 
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De nye lektiecaféer 
Af Niels Bergstedt, skoleleder 

 

 

Kære forældre,  

 

 

I år deler vi lektiecaféen op i to afdelinger, én for børn der går i 0. til 6. 

klasse og én for børn der går i 7. til 10. klasse.  

    

De små går fremover i lektiecafé på 1. sal og de store fortsætter på 2. sal.  

 

Med denne ændring ønsker vi at forbedre undervisningskvaliteten i lektieordningen: De 

lærere, der har mest erfaring med de små elever, hjælper dem, mens de lærere, der har 

erfaring med afholdelse af afgangseksamener, hjælper de store. 

 

Lektiecaféen for de små fortsætter som hidtil, mandag til torsdag mellem 14:00 og 16:30. 

Formålet er, at de små elever går hjem uden at have flere lektier den dag.  

 

Lektiecaféen for de store elever indrettes, så hver dag angår et fagområde: Mandag handler 

om dansk, tirsdag om naturfag, onsdag drejer det sig om matematik og torsdag er der 

sprogfagene engelsk og tysk.  

 

Da hjemmearbejdet generelt er den svageste side i elevernes uddannelse, skal vi have bedre 

styr på dette område! 

 

Derfor skal de store elever blive på skolen mandag til torsdag indtil kl. 16:30, for at gøre 

deres arbejde færdigt i de ovennævnte fag.  

 

Fritagelse finder sted, hvis en elev går til sport, teater eller andre faste aktiviteter om 

eftermiddagen eller skal på arbejde.  

 

Med andre ord: Vi ønsker at jeres børn bliver på skolen til 16:30, så de ikke længere behøver 

at tage arbejde med hjem, men respekterer også, at de har andre aktiviteter om 

eftermiddagen.      

 

Denne prøveordning fortsætter indtil 1. november, hvor vi vurderer resultaterne.  

 

Klasselærerne vil kontakte jer angående ordningen.     

 

۞ 
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