
Så er det ved at være eksamenstid 
 

Nu er det tid til at 19 elever fra 9. og 10. klasse kaster sig 

over afgangseksamenerne. I maj gælder det de fælles 

skriftlige prøver i læsning, retskrivning, dansk skriftlig 

fremstilling, færdighedsregning og problemregning og 9. 

klasses prøve i skriftlig tysk. I juni fortsætter eleverne med 

de mundtlige prøver i dansk, engelsk og fysik, og 9. klasse 

har det ekstra fag mundtlig matematik. Spændende! 

 

I  april havde vi renoweekend, og som sædvanlig fik vi 

godt styr på skolebygningen og gårdarealet. En kæmpe tak 

til de forældre der mødte op! 

 

10. klasse var på studietur til Rom og efter påske tog 7. 

klasse til Sønderjylland - to pragtfulde ture. SFO-børnene 

udnyttede påskeferien til at tage på dagture. Skønt!  

 

Ja, så var der også filmpremiere, RoboCup og deltagelse i 

et godt Valby-projekt om genbrug.         

 

Der er sandelig noget at læse om her i Kildeskolenyt!  
 

Endelig sluttede måneden af med årets generalforsamling 

og nyvalgte medlemmer af bestyrelsen.    

 

For øvrigt har vi et lille jubilæum at fejre: For 10 år siden 

besluttede vi at udgive et månedligt skoleblad - dette er 

nummer 100! Nyd bladet.  
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   KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   

Kildeskolen  

Høffdingsvej 14 

2500 Valby 

Kontor: 38790140 

Lærervær.: 38797140 

 

Maj 2014 

14. årgang nr. 5  

Indhold: 
* Kalender 

* Med 10. til Rom 

* Renoweekend 

*  Med 7. i Sønderjylland 

* Påskeferie i SFO'en 

* RoboCup finale 

* Filmpreniere 

* Musical og snobrød  

* Den ordinære 

generalforsamling 

  

  
 © 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  

Maj                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Torsdag 1.  

Fredag 2. Forældremøde 6. klasse 

Forældremøde 2. klasse 

    

Mandag 5. Skriftlig eksamen for 9. og 10. klasse: Læsning og retskrivning 

Tirsdag 6. Skriftlig eksamen for 9. og 10. klasse: Dansk skriftlig fremstilling 

Musical med 6. klasse - generalprøve  

Onsdag 7. Skriftlig eksamen for 9. og 10. klasse: Matematik, 

færdighedsregning og problemløsning  

Torsdag 8.   

Fredag 9. Skriftlig eksamen for 9. klasse: Tysk 

MUSICAL MED 6. KLASSE - kl. 19:00. Alle er velkomne! 

  

Mandag 12.   

Lejrskole for 6. klasse 
Tirsdag 13.   

Onsdag 14.   

Torsdag 15.   

Fredag 16. St. Bededagsferie - hele skolen er lukket 

  

Mandag 19.  

Tirsdag 20. "AFHØRING AF OFFER NR. 5" - film på 2. sal kl. 15:00 

Onsdag 21.  

Torsdag 22.  

Fredag 23.  

  

Mandag 26.  

Tirsdag 27.  

Onsdag 28.  

Torsdag 29. Kr. Himmelfartsferie - hele skolen er lukket 

Fredag 30. Kr. Himmelfartsferie - hele skolen er lukket 

 

Hak lørdag den 14. juni af i kalenderen - der 

afholder vi årets Sommerfest!  
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Med 10. klasse til Rom 
Af Rikke og Niels  

 

I ugen før påske tog 10. klasse af sted på  

studietur til Rom - en by, der levede mere 

end op til vore forventninger med sin 

historie og charme og ikke mindst et vejr, 

der var 2 måneder forud for det danske. 

 

Vi blev indkvarteret i 5-mandshytter på en 

campingplads i udkanten af byen. Til hver 

hytte hørte egen veranda, her nød eleverne 

de varme aftener med musik og hygge. 

 

Eleverne havde på forhånd studeret Rom og 

guidede på skift hele holdet rundt i byen til de 

mange seværdigheder, blandt andet 

Colosseum, Forum Romanum, Trevifontænen, 

Villa Borghese haven og Vatikanet. Vi spiste 

selvfølgelig pasta i de skyggefulde sidegader 

og købte gaver i Ferraributikken. 

 

Flere var en nuance mørkere eller rødere efter 

en tur i sightseeingbussen, hvor vi sikrede os 

en tur på den åbne 1.etage, hvorfra der var frit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udsyn til den smukke by.  

 

Vi kastede naturligvis en mønt i Trevifontænen - 

hvilket betyder at man en dag vil vende tilbage til 

Rom.Og det gør vi - helt sikkert!  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=d80ffwp7m2H4qM&tbnid=oVNof3MrHL-nuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pixmac.dk/picture/italiens+flag/000050326253&ei=tQxdU_iVHaTf4QTolIBY&bvm=bv.65397613,d.bGE&psig=AFQjCNEo_qXKX5Z8i5338pottTxxi2aTNA&ust=1398693387177974
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Reno-weekend på skolen 
 

Tak til alle forældre og lærere, som deltog i skoleårets 

anden renodag!  
 

Den 26. og 27. april mødtes vi  på  skolen for at rengøre, 

reparere og male. Hver sals vægge blev vasket ned, 

bagtrappe og fortrappe blev vasket ned, der blev malet 

gelænder på fortrappen, bænkene i gården blev malet, et 

nedløbsrør blev repareret, der blev fejet og fjernet ukrudt, 

malet på toiletterne, regnvandsbrøndene blev tømt for 

sand - og meget, meget mere.  

 

Det blev et par pragtfulde dage med sol og varme -  en 

aktiv og hyggelig weekend med god mad og hjemmebag!       

  

 

 

 

 

 

De farlige krigere fra 0. klasse! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Og så var der besøg af alle 

de farlige krigere fra 0. 

klasse.  

 

Fint udklædte og med 

drabelige navneskilte som 

Skarpe Tigertand, Elias 

Slangetæmmer, Den Onde 

Søslange, Lucas Løvetand og 

en hel masse andet, stillede 

hele banden op til 

fotografering. 

 

Det  var faktisk ret farligt!   
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Genbrugsspil     
  

  

I 5. klasse blev der afholdt en 

velfortjent legedag efter den 

spændende deltagelse i   

RoboCup - og her skulle der 

selvfølgelig spilles 

genbrugsspil.  

 

Det var helt fint, at vi tog en 

velfortjent (kort) pause i Natur 

og Teknik.  

 
 

 

Lokalkendskab 
  

I 3. klasse arbejder vi med lokalkendskab i 

Natur og teknik. Vi snakker om hvordan tingene 

ser ud og hvordan Valby har forandret sig 

igennem tiden.  

  

En opgave eleverne har arbejdet med er, at 

undersøge hvad der skal være på området på 

Retortvej, der hvor Grøntorvet er nu. 
 

Vandraketter 
 

4. klasse havde et lille projekt med Sand om vandraketter.  

 

De blev delt op i hold, hvor de sammen skulle bygge en 

vandraket ud af sodavandsflasker.  

Raketten havde 4 vinger og en spids top. Da de blev færdig 

med at bygge dem fyldte vi 1/4 vand i flasken og gik i gang 

med at fyre raketterne af sted. Det var helt vildt hvor højt de 

kan flyve.  
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Den gang vi drog af sted… 
Af Rikke og Heidi 

 

DSB havde givet os billetter til 

klokken fem, så det var nogle trætte 

elever fra 7. klasse, der mødte på 

hovedbanen tirsdag morgen efter 

påskeferien.  

 

Vi havde bestemt os for, at 

Sønderjylland med den kongelige by 

Gråsten skulle være rammen om vores 

lejrskole, og vi blev ikke skuffede: 

Lækker udsigt til Flensborg Fjord, 

sikker by, hvor eleverne kunne færdes 

på egen hånd, vandland og hoppeborg 

og ikke mindst, det vi var kommet for: 

Danfoss Universe og et meget 

historisk grænseområde. 

 

På 2. dagen indtog vi Danfoss 

Universe. Her mødte vi 

Carsten, vores guide, der var 

med os hele dagen. Han lærte 

os om naturen, eleverne skulle 

bl.a. selv lave energi 

ibølgemaskinen, i 

hamsterhjulet og ved 

vindmøllen.                De prøvede 

også, hvor mange kræfter, der 

skulle til, for at bore efter gas 

eller samle kul. 

 

I ”Den Blå Kube”, der er en 

efterligning af en gigantisk 

isterning, lærte vi om gletsjere og 

vulkaner og afprøvede selv, hvad 

chillfaktor er ved hjælp af en 

kæmpe isterning og en 

vindblæser. 
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Torsdag besøgte vi Dybbøl Banke, stedet 

hvor slaget mod tyskerne stod i 1864. Her 

havde vi også guide med. Eleverne var 

soldater for en dag og besøgte bl.a. barakken, 

hvor soldaterne sov, blev klædt ud som 

henholdsvis tyske og danske soldater, lavede 

mad som soldaterne gjorde det, skrev breve 

hjem med pen og blæk, støbte kugler til deres 

geværer og telegraferede. Dagen afsluttedes 

med, at eleverne marcherede ud til skansen, 

imens de sang ”Dengang jeg drog af sted”. 

 

Fredag var vores sidste dag i det sønderjyske, 

og da vi havde et sent tog mod København, 

blev den solrige dag brugt i vandlandet, på 

hoppepuden og med aftensmad på 

feriecentrets sol terrasse. 

 

 

 

 

 

 

Det periodiske system i ler 
  

I 5. klasse har vi arbejdet med det periodiske 

system.  

 

Eleverne får en gennemgang af principperne i  

systemet om alle de kendte atomer og skal derefter 

udarbejde et af atomerne i ler med alle delene.   

 

Denne gang gjaldt det enten 92 Uran eller 

115 Ununpentium (ja, det hedder det altså!) som 

hver gruppe skulle demonstrere i ler.  

 

Leret giver eleverne en rigtig god forståelse af 

grundliggende kemi, som de skal arbejde videre 

med i forbindelse med Grønt Flag og senere skal 

beskæftige sig med i undervisningen i kemi og 

fysik i 7. til 9. klasse.  

 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.dagens.dk/sites/default/files/Dybb%C3%B8l_M%C3%B8lle_02_foto_Elo_Christoffersen_0.JPG&imgrefurl=http://www.dagens.dk/kultur/det-kniber-med-indsamling-til-dybb%C3%B8l-m%C3%B8lle&h=1000&w=1500&tbnid=QdZaEZjLeHr6dM:&zoom=1&docid=UU5n-ZHFvowY_M&hl=da&ei=pwtdU535HcTI4ATg-oFQ&tbm=isch&ved=0CHoQMygRMBE&iact=rc&uact=3&dur=837&page=2&start=12&ndsp=16
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Påskeferie i SFO’en 
Af Anne-Marie og Sand  
 

 

 

  

Mandag, tirsdag og onsdag tog vi i SFO'en 

sædvanen tro af sted på 3 dejlige ture. 

Almindelig skolegang er der jo ikke noget af, 

men omtrent 14 børn mødte troligt op til 

oplevelser.   

 

Første dag tog Søren og Anne-Marie med 

børnene til Ballerup Museum. Med ca. 300 får 

og lam i en kæmpe- stor lade, kan man 

virkelig kun komme i påske-humør. Da denne 

dag var små-kold følte vi os ret seje, og vi nød 

at være på landet, og lagde mærke de mange 

tegn på naturens opvågning!   

 

Tirsdagen bød på anderledes godt vejr; den 

første forårsdag faktisk! Med Sand og Anne-

Marie var vi først forbi Karen, som lå på 

hospitalet endnu. Børnene var meget stolte af 

at komme med deres mange meter lange 

påskekort fra hele skolen. Karen spurgte alle 

børnene, hvor langt de nu var kommet med 

deres skolearbejde, og det var virkelig 

hyggeligt. Bagefter spiste og legede vi ude i 

det dejlige solskin i hospitalsgården. Herefter 

gik turen så til Experimentarium City, hvor 

børnene fuldstændig vilde af begejstring 

boltrede sig i alle de fantastiske udfordringer. 

Det var virkeligt interessant for alle. 

 

Onsdagens tur gik til Zoologisk Have med 

Nayla og Sand! Den nye Nordiske afdeling 

med bjørne, ulve, rensdyr blev besøgt. I den 

gamle bjørnegrotte var der lavet klatrevæg. 

Både her og i selve Børne-ZOO legede 

børnene. Det var perfekt at tilbringe mange 

timer i selskab med dyr og dyreunger.  

 

Selvfølgelig kom den dejlige, store påske-hare 

dagligt forbi for at lægge påskeæg ud. 

En høj hare, med lækker brunlig pels, lange 

fødder ... lange ører ....  Vi fandt i hvert 

tilfælde påske-æggene!! 

 

Kærlig hilsen,Anne-Marie 
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RoboCup finalen 2014 
  

Endelig blev det mandag den 31. marts, hvor 

RoboCup 2014 skulle løbe af stablen.  

 

Vi havde 5 robotter klar, og flere af grupperne 

havde arbejdet med mange programmer, så de 

kunne køre banen igennem på flere måder. 

Men som altid var det spænding til sidste 

sekund, da nogle af robotterne ikke gjorde, 

som de skulle inden løbets start.  

  

Det blev til to gode gennemløb og nogle rigtig 

fine runder. Rigtig godt gået af 5. klasse og 

Cassandra fra 6. klasse!  

 

I gjorde det super flot - og nu ved vi, at vi skal 

have nogle andre hjul med næste år. 

  

6. klasse var kommet for at heppe på 

deltagerne, og det betød meget for 

konkurrencen, at de ville komme og være 

tilskuere. Tusind tak for det. 

 

 

Genbrugsdage på Herman Bangs Plads i Valby 
  

Fredag den 24. og lørdag den 25. april 

deltog en gruppe elever i Genbrugsdage 

på Herman Bangs Plads. Valby 

Lokaludvalg havde spurgt om vores 

Miljøråd ville deltage og stå for nogle 

børnelege de to dage. Det ville 5. klasse 

samt Cassandra, Isabella og Laura gerne. 

Vi havde en Kims leg, vandflaske 

bowling, Skovsvinet og en følekasse 

med. 

  

Genbrugsdagene har til formål at skabe 

lokalt fokus på genbrug og arbejde 

videre med at lave en genbrugsstation på pladsen - et sted hvor folk også kan komme og 

hygge sig. Der var lavet sandkasser, bænke og plantet krydderurter i kasser.  
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Yderst til venstre står Simone (7.kl) med rollen som offer nr. 5, 

yderst til højre står Mads Bjørn, som havde rollen som 

efterforsker, i midten står instruktøren, Dennis Greve Christensen 

ved siden af forfatteren til novellen Afhøring af offer nr. 5, Lars 

Ahn Pedersen. 

 

 Filmpremiere 
 

Så kom dagen endelig, hvor vores 

thriller, Afhøring af offer nr. 5, havde 

premiere. 

 

Det blev afslutningen på et godt og langt 

forløb, hvor locations, scener og 

skuespillere fra Kildeskolen, Sct. 

Jørgens Skole i Næstved og fra 

Vestsjælland skulle gå op i en højere 

enhed. Dertil lå der en dags arbejde 

foran vores instruktør, Dennis Greve 

Christensen, med at klippe hele filmen 

sammen, lægge baggrundsmusik, rulletekster og lydeffekter på. Instruktøren sad med poser 

under øjnene med den færdige film på computeren kl. 02.30. 

 

På premieredagen have vi lånt en 

popcornsmaskine og der var selvfølgelig 

sodavand, så kl. 17.30 var vi klar til at 

modtage publikum. 

 

Sofarækken var reserveret til skuespillerne og 

forfatteren, der duftede af popcorn og  

publikum kunne sætte sig til rette, mens 

trailerne fra bl.a. Top Gun rullede over 

lærredet. Vi skulle da have den helt autentiske 

biografatmosfære. Så skulle spændingen udløses! Skuespillerne sad med nerverne uden på 

huden, men da publikum udviste opmærksomhed og tilfredshed, blev nerverne erstattet af 

stolthed.  

 

Når man ser en god thriller, som er en mild form for gyserfilm, er det helt i orden at holde 

lidt i hånd og holde sig for øjnene - det var der også nogle, der benyttede sig af. 

 

Det blev en fed aften, der havde fortjent et større publikum for at samle en god portion penge 

ind til Kildeskolens Støtteforening og klassekassen hos 6.B på Sct. Jørgens Skole. Udbyttet 

blev på 500 kr. hvilket gav en andel på 250 kr. til Støtteforeningen. 

 

Filmen indspilles på DVD og kan snart bestilles.  

 

VI HAR REPREMIERE TIRSDAG DEN 20/5 KL. 15 PÅ ANDEN SAL! 
 

Det er gratis for lærere og elever - 25kr. for forældre - der sælges sodavand og popcorn! 
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Endnu en selvskabt musical af         

6. klasse! 
Af Christine, musiklærer 

 

Traditionen tro fremviser 6. klasse en musical igen år. Titlen er "Den 

Hjemsøgte Hytte" og er helt fra idéplan skabt af eleverne og med en 

smule lærerhjælp.  

 

Stykket handler om en klasse med mange forskellige sjove personligheder, som skal på 

lejrskole i en hytte langt inde i en skov. 

 

Det ville være synd at sige alt for meget nu, men du kan glæde dig til næste måneds udgave 

af Kildeskole Nyt, hvor der vil være en fyldig reportage af premieren med billeder. Du kan 

også tage familien under armen og komme til de to eksklusive opvisninger: 

 

Generalprøven for skolens elever, tirsdag den 6. maj i skoletiden. 

Premieren for forældre og venner, fredag den 9.maj kl. 19 i kælderen. 

 

 

Snobrød og cricket 

Af Hanne Ginge Nielsen  

 

Børnene og jeg gik i Valbyparken, hvor 

bålpladsen var bestilt og bålet brændte. Vi 

havde høj sol og dejlig varmt vejr.  

 

Der var rigelige mængder snobrødsdej, og 

pindene var parate. Forældrene havde taget 

mad og drikkevarer med og sandelig også 

pølser til at stikke i snobrødet. 

 

Der gik en dejlig tid med at bage snobrød, mens alle forældrene ankom. 

 

Så skulle vi lære at spille cricket! Næsten alle skulle prøve, men det var sværere, end det så 

ud. En sej gruppe blev ved og ved, og de to forældre, der trænede os, havde stor 

tålmodighed. Tak til dem!  

 

Ellers var der en masse andre aktiviteter, som børnene deltog i - blandt andet fodbold. 

 

Det var så hyggeligt, at de sidste først gik kl. 21:00. En dejlig dag, som vi gerne gør om en 

anden gang. Tak til alle de aktive forældre for en rigtig god dag!  
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Ordinær generalforsamling på Kildeskolen 
 

Den 28/4 afholdt vi ordinær generalforsamling. Her et uddrag.  

 

 

Elevtal 

 

Den 5/9 2013 var elevtallet 181.  

 

Ved sommerferien fik 16 elever deres afgangseksamen, 11elever fortsatte i 10. klasse og 

efter sommerferien startede 7 nye elever i samme klasse. I 0. klasse havde 17 børn deres 

første skoledag.   

 

Foreløbig er 13 elever indmeldt i 0. klasse til start i august 2014 og 7 nye elever er indmeldt 

næste års 10. klasse. Der er løbende indmeldinger i de andre klasser.   

 

Målsætningen er at have mindst 18 elever i hver af klasserne 0-5. og 20 elever i hver af de 

større klasser. Vi ønsker således 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 grundet 

den økonomiske stramning, som mange familier oplever. 

 

Personaleændringer og sociale klausuler 

 

I det forløbne år blev skolens tosprogslærer og børnehaveklasselærer pensioneret. Samfunds-

faglæreren blev erstattet af en anden lærer i april.  

 

Der er derfor ansat 3 nye lærere til varetagelse af undervisningen i de berørte områder.   

 

Skolen har fortsat en undervisningsassistent, to pedeller og en SFO-medarbejder, der alle er 

ansat under flexjob-ordningen. Herved opfylder skolen lovens krav om sociale klausuler. 

 

Ud over dette er der ingen personaleændringer. 

 

Undervisningskvalitet 

 

I august 2013 blev Kildeskolens Undervisningsplaner for hvert fag atter justeret og lagt på 

hjemmesiden. Ledelsen og lærere fortsætter den gavnlige proces med hvert år at gennemgå 

Fællesmål 2009 samt at ajourføre undervisningsplanerne i forhold til forgangne års faglige 

progression og resultater. 

 

Ved afgangsprøverne maj og juni 2013 var 9. klasses resultater: 
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Fag 
Danske grundskoler 

gennemsnit  

Kildeskolen  

           

Dansk, læsning   6,5 7,5 

Dansk, dansk retskrivning 6,4 7,7 

Dansk, skriftlig fremstilling 6,3 5,3 

Dansk, mundtlig 7,5 9,2 

Matematik, færdighed 7,1 8,9 

Matematik, problem 6,1 6,3 

Engelsk, mundtlig 7,5 8,4 

Fysik, mundtlig/praktisk 6,4 9,6 

Samlet gennemsnit 6,7 7,9 

 

Det samlede karaktergennemsnit viser, at skolens undervisning fungerer godt, men de 

individuelle karakterer viser også, at skriftlig fremstilling i dansk samt problemløsning i 

matematik skal styrkes. De involverede lærere er opmærksomme på dette og arbejder 

løbende med udbedringer i de to områder.      

 

Den løbende evaluering af hver elevs faglige fremskridt fungerer glimrende gennem aktiv 

brug af elevplaner og fagplaner, der udvikles og styrkes år for år. Evalueringen lettes 

desuden af årets to terminsprøveuger for 9. og 10. klasse samt forsøgsvise og delvise 

terminsprøver for eleverne i 8. klasse. Med disse midler sikres et godt og resultatorienteret 

samarbejde mellem klassernes lærere og mellem lærere og elever.       

 

Undervisningen følger det anbefalede timetal fra Undervisningsministeriet. 

 

Brugen af IT og film virker fortsat efter hensigten. Man kan se en forøget inddragelse af 

medierne i undervisningen, og lærere og elever udtrykker stor tilfredshed med, at det er 

blevet lettere at afklare og forstå begreber ved hjælp af billeder og film på nettet. Eleverne 

anvender ofte deres mobiltelefoner til opslag i ordbøger eller fremskaffelse billed- eller 

filmmateriale, hvilket styrker forståelsen af fagene. Det ses i stigende grad, at eleverne 

fotograferer forsøgsopstillinger eller gennemgange på tavle som indsamling til egne notater.       

 

De praktiske aktiviteter blev også styrket i det forgangne år. Elever og lærere foretog talrige 

besøg på Experimentariet om bl.a. brobygning, dinosaurer, vand, deltagelse i RoboCup-

konkurrence, Energi-agent for en dag, chokoladeværkstedet og hjerte-lunge værkstedet. De 

praktiske aktiviteter omfattede også en talentkonkurrence, besøg fra Røde Kors, studiekursus 

for forældre, gensidige besøg med venskabsklasse fra Island, besøg på det Biovidenskabelige 

Fakultetet, undersøgelse af dyrevelfærd, arbejde med kostråd, stand-up konkurrence, 

teaterforestilling, besøg i Sex og Samfund, den internationale Vandets Dag, fastelavnsfest, 

sommerfest, julefest, to arbejdsweekender på skolen, lejrskoler for næsten alle klasser samt 
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9. og 10. klasses studieture til henholdsvis Edinburgh og Rom. Endvidere tyskholdets 

todages tur til Berlin, Vandets Dag event på Tingstedet, besøg på Avedøre 

Spildevandscenter, skolefotodag, påskeferieture med SFO'en, sommerkoloni, klassefester, 

evakuerings- og branduddannelse af lærere, foredrag om narkotika, besøg af 

seminariepraktikanter, besøg på Wastelab, besøg i ZOO, vandsparekampagne og opnåelse af 

skolens 3. Grønne Flag. Der blev holdt sommerskole, middag for alle afgangselever samt 

deres forældre, besøg på Roskilde Dyrskue, skakklub, udvikling af ny hjemmeside, oprettelse 

af ekstra lektiecafé, uddannelse af elever i førstehjælp, deltagelse i Skolernes Motionsdag, 

elevrådsmøder, deltagelse i skolefodboldturnering, forsøg med nærende morgenmad, Åben 

Skole arrangement, temauge om gode manerer, deltagelse i masse-eksperiment, efterårsture 

med SFO'en, besøg på uddannelsesmesse, PISA testdag, deltagelse i landsdækkende 

undersøgelse fra Aarhus Universitet, julebasar, GoCooks smagskasse projekt, besøg fra Ibis, 

teaterture, et regnskovsprojekt, luciakorets aktiviteter i lokalområdet, brobygning, 

erhvervspraktik - og meget andet.             

   

Økonomi 

 

Af ekstra udgifter, som vi ikke har kunnet styre direkte, skal nævnes forsikringer, 

ejendomsskat og lønninger. Med de nye arbejdstidsregler, der iværksættes per 1/8-2014, 

følger, at lærerne skal undervise mere end hidtil for at oppebære den samme løn. Dermed får 

ledelsen en tiltrængt indflydelse på den samlede lønsum, som er skolens største udgiftspost. 

Med en længere undervisningsdag følger desuden, at udgifterne til skolefritidsordningen 

beskæres.         

      

Grundet den strammere økonomi blev et ellers ønsket projekt om udbedring af skolens 

sanitære forhold skrinlagt, og i stedet blev eleverne med succes inddraget i at tage bedre vare 

på skolens toiletfaciliteter.  

 

Bestyrelse og ledelse fulgte fortsat økonomien tæt i 2013 – resultatet blev et mindre 

underskud. Der er budgetteret med overskud i 2014.  

 

Med underskuddet fulgte en svækkelse af både soliditets- og likviditetsgrad, der er 

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

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. 

 

Kildeskolens likviditetsgrad alene skal tilskrives, at ledelsen og bestyrelsen 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. 
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Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet andre begivenheder, som væsentligt vil 

kunne påvirke skolens finansielle stilling. 

 

 

Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 

Bjørn Flygenring, formand , var ikke på valg. 

Claus Olsen, næstformand blev genvalgt. 

Lisbeth Laursen, sekretær, var ikke på valg.   

Camilla Ehlers, medlem, var ikke på valg.  

Mikkel Jørck, medlem, udgik.  

Nushin Hammerskov, medlem, blev valgt. 

Claes Brandt, suppleant, blev genvalgt. 

Per Ullum Hansen, suppleant, blev valgt. 

 

 
Her præsenteres hele holdet fra venstre: Claus Olsen, Lisbeth Laursen, Bjørn Flygenring, 

Nushin Hammerskov, Claes Brandt og Camilla Ehlers.  

 

Vi takker Mikkel og Alice for deres deltagelse i bestyrelsen. 


