
Folkeskolereformen   

 

Fra august 2014 træder Folkeskolereformen i kraft på alle 

landets folkeskoler. Selv om reformen kun gælder for 

folkeskolerne, indeholder den så mange gode tiltag, at vi 

gerne vil bruge den på Kildeskolen.   

 

Reformens mål er at gøre skoledagen længere og at give 

eleverne en mere varieret undervisning.  

 

Reformen pålægger folkeskolerne at give flere skemalagte 

undervisningslektioner - det er et tiltag, vi gerne bruger. 

Den omtaler også læringstid som noget helt nyt - for os 

betyder det timer til praktisk anvendelse af fagene! 

Endelig pålægges skolerne at tilbyde lektiehjælp i 2-3 

timer hver uge, et tiltag som vi allerede overgår med vore 

to velfungerende lektiecaféer! 

 

I dette nummer af Kildeskolenyt! kan du se, hvordan vi vil 

omlægge skoleugen på Kildeskolen til næste skoleår. 

Området læringstid får du mere at vide om, så snart 

lærerne har fundet frem til, hvordan den praktiske 

anvendelse af fagene skal foregå. Lige nu er det et meget 

åbent område.  

 

Og ellers kan du læse om mange af de spændende ting, der 

er foregået på skolen i februar måned: Voksende blyanter, 

genbrugspapir, sløjd, reparationer af skolen, 

regnskovscertifikat og meget andet. God læsning!             

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   

Kildeskolen  

Høffdingsvej 14 

2500 Valby 

Kontor: 38790140 

Lærervær.: 38797140 

 

Marts 2014 

14. årgang nr. 3  

Indhold: 
* Kalender for marts 

* Voksende blyanter 

* Genbrugspapir 

*  Reparationer 

* Filmen 

* Hvordan vi vil bruge 

Folkeskolereformen på 

Kildeskolen 

 
   

© 2014 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  

Marts                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Mandag 3. Fastelavnsfest for 0., 1., 2., 3. og 4. klasse 

Tirsdag 4. Forældrekonsultation 4. klasse 

Onsdag 5. Forældremøde 7. klasse 

Torsdag 6. Forældrekonsultation 8. klasse 

Fredag 7.  

  

Mandag 10.  

Tirsdag 11.  

Onsdag 12.  

Torsdag 13.   

Fredag 14.  

  

Mandag 17. Forældremøde 6. klasse 

Tirsdag 18. Forældrekonsultation 1. klasse 

Onsdag 19. Forældrekonsultation 3. klasse 

Torsdag 20.  

Fredag 21.  

  

Mandag 24.  

Tirsdag 25.  

Onsdag 26.  

Torsdag 27. Forældremøde 8. klasse 

Fredag 28. Forældrekonsultation 2. klasse 

  

Mandag 31.  FOTO dag - fortsætter den 1/4 

 

 

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

mellem 14:00 og 16:00!  
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Indskrivning til børnehaveklassen 2014  
 

 Hvis du kender nogen, der 

leder efter en plads til deres 

barn i 0. klasse, skal de ringe til 

38 79 01 40 – vi arrangerer en 

rundvisning og en personlig 

samtale. 

 

 Der er plads til 3 elever mere i 

klassen. 

 

 På www.kildeskolen.dk kan de 

se, hvad vi har at tilbyde.  

 

 Vi sammensætter klassen efter samtaler med alle børn og forældre.  

 
 
 
 

Blyanter der skal vokse     

  
Da 3. og 4. klasse havde besøg fra WWF i januar, 

fik de to klasser blyanter, som kan plantes og 

blive til nye planter. Nu er begge blyanter puttet i 

jorden, så vi holder øje og venter på, at planterne 

kommer frem. 

  

Annonce 
 
Vi kan altid bruge mere legetøj i SFO’en! 
 
Hvis du har noget legetøj, som du ikke bruger mere,  
må du endelig henvende dig til Anne Marie –  
kom forbi SFO’en om eftermiddagen eller ring på 38797140! 

 

http://www.kildeskolen.dk/
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Dansk natur i 3. klasse  
  

I 3. klasse arbejder vi i øjeblikket med planter og dyr i 

Danmark. Eleverne er i gang med at tegne planter og 

dyr, som lever i Danmark. Når vi er færdige med 

emnet, er det planen, at alle tegningerne skal samles 

til et leksikon, som skal stå i klassen.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fremstilling af genbrugspapir  

i 4. klasse 
  

Efter 4. klasse havde været på Amagerforbrændingen i 

januar, lavede vi genbrugspapir af det kladdepapir, der 

var smidt ud i klassen. Papiret blev opløst i vand og derefter blended. Blandingen blev hældt 

op på rammer med net i, og da vandet var løbet fra blev papiret strøget tørt.  

 

Der blev lavet både hvide ark, grønne stjerner og røde hjerter. 

 

Sløjd 
Her arbejder Claudio fra 

2. klasse flittigt med en 

strandstol. Vi fik rester 

af træ fra pedellernes 

værksted, og han savede, 

sleb og bankede det hele 

sammen.  

 

På to dage byggede Claudio den fine strandstol, så nu er han klar 

til at tage på stranden til sommer. Vi skal da have mere sløjd! 
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Regnskovscertifikat 
 

I 3.klasse har eleverne både solgt fine 

ting - ting de har lavet i billedkunst og 

brugt legetøj.  

 

For disse penge har klassen nu støttet 

bevarelsen af 4.680 m2 regnskov i 

Nicaragua. 

 

Eleverne er meget stolte over nu at 

have modtaget deres 

regnskovscertifikat.   

 

Tillykke med jeres flotte arbejde! 

 

Bagtrappen 
 

Så er bagtrappen færdig!  

 

Jerzy har knoklet med slibning og malning, så eleverne atter kan 

benytte den direkte vej til skolegården!    

 

Bagtrappen er malet så den ligner fortrappen. 
 

 

Fortovet 
 

Fortovet blev færdigt, og der kom ny asfalt foran det flotte 

stakit. Få dage efter blev asfalten atter brudt op, da der skulle 

lægges lyslederkabler i jorden.     

 

Mens vi ventede på, at håndværkerne skulle komme videre 

med reparationerne fra stormen den 28/10, oplevede vi et 

indbrud, hvor alle døre og dørkarme på 2. 2. sal blev splittet 

ad. Med forsikringsselskabet og husets tømrer Petter Rodin 

hjælp, blev skaderne udbedret på kort tid, så nu afventer vi 

blot at taget, Karnas kontor og lærernes arbejdsrum bliver 

ordnet - forhåbentlig indenfor kort tid! 
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Oh sole mio... 
 

Mandag den 3. februar blev 

samfundsprojektet om Italien 

rundet af for 8. kl.  

 

Eleverne har været på en 

tværfaglig rejse gennem 

Italiens demografi, historie 

og kultur. Under kultur skulle eleverne analysere billederne: The Creation Of Adam (se 

billedet) og Mona Lisa. Analyserne gav en god debat i klassen om religiøsitet og maleteknik. 

 

Maleriet er lavet med den specielle teknik Fresco, hvor maleren, Michelangelo, lå på ryggen 

og malede motiverne direkte ind i det våde pus. Maleriet er en mindre del af det samlede 

værk på 913 m
2
 loft i det Sixtinske Kapel. Adam er 4 m lang for at kunne ses fra gulvet – det 

er virkelig imponerende.  

 

Alt imens en herlig duft af hjemmebagt pizza Margherita bredte sig!  

 
 

Klar til optagelse! 
 

Scenen var sat, kameraet snurrede, 

skuespillerne var koncentreret og 

klaptræet var klar.  

 

1. februar blev fællesrummet 

omdannet til en hospitalsstue og der lå 

3½ times hårdt arbejde foran 

instruktøren og skuespillerne. 
 

Efter 3½ time, var skuespillerne mere end glade for at slippe for den bip-bip-lyd der kørte på 

hjertekardiogrammet på computerskærmen. Det er Simone fra 7. klasse, der spiller patient. 

 

Forude venter endnu 4 scener, der skal optages over de næste par måneder, men vi regner 

med, at der afholdes biografpremiere for alle på filmen i starten af april på Kildeskolen i 

Valby og på Sct. Jørgens Skole i Næstved.  

 

Det bliver en nervepirrende filmaften, filmen er en vaskeægte gyserfilm. Selve optagelserne 

er ikke det fjerneste uhyggeligt at lave, men når der bliver klippet og lagt stemningsmusik på 

som baggrundsmusik, så er det en helt anden sag! 
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Skoledagen i 2014-2015  
Af Niels Bergstedt, skoleleder 

 

Når vi kaster os over det nye skoleår efter sommerferien i 

august, sker der en hel del ændringer.  

 

På folkeskolerne træder en reform i kraft, og selv om den ikke 

omfatter friskoler, ønsker vi alligevel at tage store dele af den i 

brug. Det er bestemt fornuftigt at tilbyde eleverne en længere 

skoledag, hvor der foruden flere skematimer også arbejdes med 

læringstid.  

 

Og hvad er så læringstid? Det er den tid, hvor eleverne kan 

arbejde med praktiske sider af de ellers teoretiske fag. For 

eksempel skal vi have indført sløjd, så eleverne finder ud af, at 

de kan bygge ting selv. Der skal også arbejdes med teater og musik, så eleverne bliver bedre 

til at optræde.  

 

Det og meget mere kommer du til at høre om, når lærerne har udarbejdet alle de aktiviteter, 

som de gerne vil beskæftige sig med i læringstiden.  

 

Ifølge Folkeskolereformen skal eleverne kun tilbydes 2-3 timers lektiehjælp hver uge. Vi 

fortsætter selvfølgelig som hidtil med to lektiecafeer, hvor eleverne hjælpes med at klare 

lektierne indtil kl. 16:30, mandag til torsdag.         

 

På de følgende sider kan du se, hvordan dit barns dag bliver til næste skoleår. Der er ændrede 

timetal i de forskellige fag og skoledagens længde er markeret klasse for klasse.   

 

Alle lærerne ser frem til den udvidede tid sammen med eleverne!      

 

 

 

0. klasse Lektioner i år Lektioner næste år 

Time 16 20 

Musik 1 1 

Idræt 3 3 

Klassens time 1 1 

Fastlagte lektioner 21 25 

Med læringstid og pauser varer skoledagen fra 9:00 til 14:00 
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1. klasse Lektioner i år Lektioner næste år 

Dansk 11 11 

Matematik 5 5 

Engelsk 0 1 

Natur/teknik 1 2 

Billedkunst 1 1 

Musik 1 2 

Idræt 1 2 

Religion 1 1 

Klassens time 1 1 

Fastlagte lektioner 22 26 

Med læringstid og pauser varer skoledagen fra 9.00 til 14:00 

   

   

2. klasse Lektioner i år Lektioner næste år 

Dansk  10 10 

Matematik 5 5 

Engelsk 0 1 

Natur/teknik 1 2 

Billedkunst 1 1 

Musik 1 2 

Idræt 3 3 

Religion  1 1 

Klassens time 1 1 

Fastlagte lektioner 23 26 

Med læringstid og pauser varer skoledagen fra 9:00 til 14:30 

   

   

3. klasse Lektioner i år Lektioner næste år 

Dansk  9 9 

Matematik 5 5 

Engelsk 2 2 

Natur/teknik 2 2 

Billedkunst 2 2 

Musik 1 1 

Idræt 3 3 

Religion  1 1 

Historie 1 1 

Klassens time 1 1 

Fastlagte lektioner 27 27 

Med læringstid og pauser varer skoledagen fra 9:00 til 14:30 
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4. klasse Lektioner i år Lektioner næste år 

Dansk  6 7 

Matematik 4 5 

Engelsk 2 2 

Natur/teknik 3 3 

Billedkunst 0 2 

Musik 1 2 

Idræt 3 3 

Religion  1 1 

P-fag (håndarb, sløjd, hjemk.)  3 3 

Historie 2 2 

Klassens time 1 1 

Fastlagte lektioner 25 31 

Med læringstid og pauser varer skoledagen fra 9:00 til 15:00 

   

5. klasse Lektioner i år Lektioner næste år 

Dansk  6 7 

Matematik 4 5 

Engelsk 3 3 

Natur/teknik 3 3 

Musik 1 2 

Idræt 3 3 

Religion 1 1 

P-fag (håndarb, sløjd, hjemk.) 3 3 

Historie 2 2 

Klassens time 1 1 

Fastlagte lektioner 27 30 

Med læringstid og pauser varer skoledagen fra 9:00 til 15:00 

 

6. klasse Lektioner i år Lektioner næste år 

Dansk  6 7 

Matematik 4 5 

Engelsk 3 3 

Natur/teknik 3 3 

Musik 1 2 

Idræt 2 1/4 3 

Religion 0 1 

P-fag (håndarb, sløjd, hjemk.) 3 3 

Historie 2 2 

Klassens time 1 1 

Fastlagte lektioner 27 1/4 30 

Med læringstid og pauser varer skoledagen fra 9:00 til 15:00 
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7. klasse Lektioner i år Lektioner næste år 

Dansk  6 7 

Matematik 5 5 

Engelsk 3 3 

Tysk 3 3 

Fysik 2 2 

Idræt 2 2 

P-fag (håndarb, sløjd, hjemk.) 0 2 

Historie 2 2 

Biologi 2 2 

Geografi 2 2 

Kl. time 1 1 

Fastlagte lektioner 29 31 

Med læringstid og pauser varer skoledagen fra 9:00 til 15:30 

 

 

 

8. klasse Lektioner i år Lektioner næste år 

Dansk  6 7 

Matematik 5 5 

Engelsk 3 3 

Tysk 3 3 

Fysik 2 2 

Idræt 2 2 

Historie 2 2 

Biologi 2 2 

Geografi 2 2 

Samfundsfag 2 2 

Klassens time 1 1 

Fastlagte lektioner 30 31 

Med læringstid og pauser varer skoledagen fra 9:00 til 15:30 
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9. klasse Lektioner i år Lektioner næste år 

Dansk  6 7 

Matematik 5 5 

Engelsk 3 3 

Tysk 3 3 

Fysik 3 3 

Idræt 2 2 

Historie 2 2 

Biologi 2 2 

Geografi 2 2 

Samfundsfag 2 2 

Klassens time 1 1 

Fastlagte lektioner 31 32 

Med læringstid og pauser varer skoledagen fra 9:00 til 15:30 

 

10. klasse Lektioner i år Lektioner næste år 

10. klasse beskrives ikke i reformen – her sammenlignes med 9. klasse  

Dansk  6 7 

Matematik 5 5 

Engelsk 3 3 

Fysik 3 3 

Valgfrie fag 6 6 

Tysk, valgfrit 3 3 

Historie 2 2 

Klassens time 1 1 

I alt skemalektioner 29 30 

Med læringstid og pauser varer skoledagen fra 9:00 til 15:30 

 

Efter næst folketingsvalg ophæves kravet om organisering af lektiehjælp - vi fortsætter 

selvfølgelig med vore lektiecaféer!   

 


