
Eksamenstiden nærmer sig! 
 

 

I april måned havde vi både skolefoto, generalforsamling 

og arbejdsweekend. 

 

Mens eleverne i 9. og 10. klasse arbejdede med de sidste 

forberedelser til de skriftlige eksamener, som afholdes i 

starten af maj, var der tegnetimer i 8., besøg af Røde Kors 

i 6., deltagelse i Forskningens Døgn, flere elevers flotte 

indsats i voksenudgaven af RoboCup, brevskrivning på 

spansk til to børn i Guatemala, salg af lodsedler for  at få 

flere børn i skole, arbejde med bæredygtigt forbrug og 

fejring af dronningens fødselsdag. Det siger sig selv, at der 

skulle massevis af flag op på skolen for at fejre vores 

dronning! 

 

Alle forældre skal være opmærksomme på invitationen på 

side 18. Gennem hele maj måned, to gange hver uge, 

afholder vi forældrekursus om den studiemetode, vi bruger 

på Kildeskolen. Formålet med kurset er at gøre det lettere 

for jer at hjælpe børnene med deres indlæring! Kurset 

tager 5-6 timer.    

      

Den 8. maj er der omfotografering, hvis det skulle vise sig 

at være nødvendigt.  

 

Og så er eksamenstiden ellers i gang! 

 

Nyd  et godt nummer af Kildeskolenyt! 
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2500 Valby 
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Skolekalender  

Maj                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

Fredag 1. Store Bededagsferie - hele skolen er lukket           

  

Mandag 4. Skriftlig eksamen: Retskrivning og læsning 

Forældrekursus om studiemetoden: 17-19 

Tirsdag 5. Skriftlig eksamen: Færdighedsregning 

Onsdag 6. Skriftlig eksamen: Dansk, skriftlig fremstilling  

Forældrekursus om studiemetoden: 16-18 

Torsdag 7. Skriftlig eksamen: Problemregning 

Fredag 8. Omfotografering 

  

Mandag 11. Forældrekursus om studiemetoden: 17-19 

Tirsdag 12.  

Onsdag 13. Skriftlig eksamen: Biologi  

Forældrekursus om studiemetoden: 16-18 

Torsdag 14. Kr. himmelfartsferie - hele skolen er lukket 

Fredag 15. Kr. himmelfartsferie - hele skolen er lukket 

  

Mandag 18. Forældrekursus om studiemetoden: 17-19 

Tirsdag 19.  

Onsdag 20. Forældrekursus om studiemetoden: 16-18 

Torsdag 21.  

Fredag 22.  

  

  

Mandag 25. Forældrekursus om studiemetoden: 17-19  

Tirsdag 26.   

Onsdag 27. Forældrekursus om studiemetoden: 16-18 

Torsdag 28.  

Fredag 29.   

 

Husk at der er kaffe i SFO’en den sidste 

fredag i måneden! 
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Referat af den ordinære 

generalforsamling 
 

Afholdt på lærerværelset, Høffdingsvej 14, 2500 
Valby, den 27. april 2015 

 
 
 
Ad 1. Valg af dirigent  
 
Lisbeth Laursen blev valgt og konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt med min. 14 
dages varsel ved brev til forældrene samt i 
aprilnummeret af Kildeskolenyt. 
 
Ad 2. Valg af referent  
 
Lisbeth Laursen blev valgt. 
 
 
Ad 3. Bestyrelsen aflægger beretning  
Formand Bjørn Flygenring berettede om det forgangne år og de aktiviteter, der havde været for eleverne – 
både på og uden for skolen. Desuden fortalte han om bestyrelsens mål og ansvar og de ting, bestyrelsen 
havde arbejdet med i løbet af året - inklusive økonomi. Undervisningskvalitet samt skolens karakterer 
sammenlignet med landsgennemsnittet blev berørt mm. Formanden sluttede af med at takke elever, 
lærere, bestyrelse, forældre samt skolens sekretær og ledelse for deres store arbejde. Formandens fulde 
beretning er vedhæftet som bilag. 
  
Kommentarer og spørgsmål til beretningen: 
 
De resultater, som Heidi har fået ved at arbejde med det fysiske univers med de små, afspejles nu i gode 
karakterer for faget fysik. En karakter i mundtlig matematik på 9 er også ekstremt høj og flot. 
 
Spørgsmål til hvorfor karakteren for retskrivning var gået ned 2 år i træk fra 2012 til 2014. Svar fra Niels: 
Sammensætningen af klassens antal af afgangsklassernes etnisk danskere og to-sprogede elever påvirker 
karakteren meget. Man er opmærksom på dette, og der skal arbejdes mere intensivt med at styrke alle 
elevernes ordforråd og sproglige sikkerhed. Materialet om studiemetoden rettes også til, for at styrke 
anvendelsen.  
 
Spørgsmål til hvor gamle eleverne skal være, før de gennemgår Lær at Lære. Svar: I øjeblikket 4-5. klasse, 
men vi ønsker at undervisningen om studiemetode påbegyndes i 0. klasse med enkle forklaringer, billeder, 
teater og andet.  
 
Spørgsmål til termer om skolens økonomi blev forklaret.  
 
Spørgsmål til omlægning af lån. Bestyrelsen arbejder på dette og holder øje med markedet, så der kan 
opnås besparelser, hvis det er muligt. 
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Ad 4. Det reviderede og godkendte regnskab forelægges til orientering 
 
Årets resultat blev et overskud på ca. kr.1 mio. Sidste år var der underskud på 300.000. En stram 
økonomisk politik, ændring i personalelønninger forårsaget af nye arbejdstidsregler, lavere renteudgifter 
samt stigning i skolepengene var nogle af de væsentlige årsager til overskuddet. 
 
Spørgsmål og kommentarer: 
 
Der blev udtrykt ønske om toiletforbedringer, der udgør en væsentlig udgift. Niels kunne oplyse, at der 
løbende og succesfuldt arbejdes med at engagere eleverne i fornuftig anvendelse af skolens toiletfaciliteter.  
 
Tidligere har skolen ikke haft en ”buffer” og ledelsen ønsker en sådan til at imødegå uforudsete udgifter, 
hvorfor overskuddet sættes til side.   
 
Hvorfor der er et maksimum på 200 elever på skolen. Svar: Vi har loft på antallet af elever i hver klasse. I 
0.klasse er der højst 16 elever og antallet øges gradvist til 20 elever i de højeste klasser. Dette gøres for at 
sikre nærvær mellem lærer og elev og for at ingen elever overses i undervisningen. 
 
 
Ad 5. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 
Medlemmer (vælges for 2 år ad gangen): 
 
Claus Olsen, næstformand Genvalgt 
Lisbeth Laursen, sekretær Ønskede ikke genvalg 
Marie Helbrønd Jørgensen Nyvalgt 
 
Nushin Hammerskov Ikke på valg  
Bjørn Flygenring, formand Ikke på valg 
Camilla Ehlers  Ikke på valg  
 
Suppleanter (vælges for 1 år ad gangen): 
 
Claes Brandt  Genvalgt 
Per Ullum  Ønskede ikke genvalg 
Lisbeth Najbjerg Nyvalgt 
 
Ad 6. Indkomne forslag 
 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
 
Ad 7. Eventuelt 
 
Der blev spurgt om elevernes skrivefærdigheder på computere. Der er afsat 2 lektioner til IT om ugen, så 
eleverne skal tale med Heidi, hvis de har konkrete spørgsmål. At dømme ud fra elevernes færdigheder ved 
afgangseksamen er dette ikke et problem.   
 
Afgående bestyrelsesmedlem, Lisbeth, takkede Niels og bestyrelsen for godt samarbejde. Det har været en 
fornøjelse at arbejde i bestyrelsen i de 10 år, der nu er gået. 
 
Der blev takket for god ro og orden og generalforsamlingen blev hævet. 
 
 
                             Lisbeth Laursen                 Bjørn Flygenring  
                          Dirigent og referent                                 Formand 



 

 

5 

Formandens beretning 2014 
Bjørn Flygenring, formand for bestyrelsen på Kildeskolen 

 

                                                                                                      

                     April 2015  

 

  

Den forældrevalgte Bestyrelse varetager den overordnede ledelse 

af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at 

skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med skolens 

vedtægter, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er 

endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er 

i overensstemmelse med bestemmelserne i "Lov om friskoler og 

private grundskoler mv." samt med skolens vedtægter. 

 

Et af bestyrelsens vigtige parametre til at styre skolens økonomi sikkert igennem skoleåret, 

er det såkaldte elevtal, hvilket udgør det samlede antal elever ved skæringsdatoen den 5. 

september hvert år. Ud fra dette nøgletal beregnes statens tilskud til skolen, som udgør ¾ af 

skolens indtægter mens forældrebetalingen udgør resten.   

 

Den 5/9 2014 var elevtallet 186, hvilket er det højeste i skolens historie. Dette elevtal vil 

sikre skolen en yderligere styrket solvens i 2015, når vi fortsat fastholder en stram 

økonomisk politik. 

 

En opsummering af bevægelserne i elevtallene er som følger: 

 

Før sommerferien fik 19 elever deres afgangseksamen. 10 elever fra 9. fortsatte i 10. klasse 

sammen med 8 elever fra andre skoler, mens 14 børn havde deres første skoledag i 0. klasse.   

 

På nuværende tidspunkt er 20 nye elever meldt ind til skolestart i august 2015, hvor af de 13 

er til den kommende 0. klasse og 7 elever kommer fra andre skoler til 10. klasse på vores 

skole.   

 

I skrivende stund tæller vi godt 192 elever på skolen - flere end tidligere.     

 

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

klasser, for således at forøge elevtallet til 195 fra starten af det nye skoleår 2015-2016, 

hvilket igen vil overgå de foregående års elevtal.  

 

Det skal bemærkes, at vi i det forløbne år fortsat oplevede en mindre afgang af elever 

grundet den økonomiske stramning, som mange familier oplever. Men igen – der var mere 

tilgang end afgang af elever fra skolen. 
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Personaleændringer og sociale klausuler 

 

I det forløbne år gik en lærer på barselsorlov, og vi gjorde brug af en vikar, som vi forventer 

at fastansætte på skolen i det kommende skoleår.     

 

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

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

 

Ud over dette er der ingen personaleændringer. 

 

 

Undervisningskvalitet 

 

I august 2014 blev undervisningsplanerne for hvert fag atter justeret og lagt på hjemmesiden. 

Det var frivilligt, om lærerne ville tage udgangspunkt i Fællesmål 2009 eller de nye 

forenklede målsætninger i Fælles Mål, som ellers træder i kraft i skoleåret 2015-2016.  

 

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

individuelle karakterer viser også, at vi fortsat skal styrke retskrivning i dansk samt 

problemløsning i matematik.  

 

To lærere deltog i løbet af skoleåret i et kursus om undervisning i matematik med fokus på 

kompetencerne i den mundtlige del. Inspireret af kurset blev undervisningen af 

afgangseleverne justeret, hvilket resulterede i et gennemsnit på 9,0 i det udtrukne fag 

mundtlig matematik.  

Den matematiske faggruppe arbejder fortsat med at forbedre materialer og undervisning helt 

fra indskolingen for at gøre faget mere anvendelsesorienteret. Dette forventes tillige at styrke 

den skriftlige problemløsning, der kun lå 0,1 karakterpoint over landsgennemsnittet. 

Fag Kildeskolen 

Gennemsnit 2014 

Grundskoler 

Gennemsnit 2014 

Dansk  Læsning 7,5 6,4 

Retskrivning 6,5 6,1 

Skriftlig fremstilling 7,0 6,5 

Mundtlig 7,0 7,7 

Matematik Færdighedsregning 8,3 6,7 

Problemløsning 6,3 6,2 

Mundtlig (udtræksfag) 9,0 Mangler 

Engelsk Mundtlig 8,2 7,7 

Fysik Mundtlig/praktisk 8,7 6,6 

Tysk  Skriftlig (udtræksfag) 5,7 Mangler 

Samlet gennemsnit  7,4 6,7 
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Den løbende evaluering af elevernes faglige fremskridt fungerer fortsat glimrende gennem 

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

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 lærere og elever.       

 

Undervisningen følger det anbefalede timetal fra Undervisningsministeriet. 

 

Brugen af IT og film virker fortsat efter hensigten. Både lærere og elever udtrykker stor 

tilfredshed med, at det er lettere at afklare og forstå begreber ved hjælp af billeder og film på 

nettet. Eleverne anvender fortsat mobiltelefoner og tablets til opslag i ordbøger, 

fremskaffelse billed- eller filmmateriale og fotografering af forsøgsopstillinger eller 

gennemgange på tavle.       

 

De praktiske aktiviteter blev også styrket i det forgangne år. Der var besøg fra 

Verdensnaturfonden, deltagelse i byløb, adskillige ture til Experimentarium, ekspeditioner til 

Amagerforbrænding, Avedøre Spildevandscenter og deltagelse i DM i RoboCup. Der var 

projektuge for 9. klasse om Unges Vilkår og for 10. om valg af uddannelse og erhverv. Der 

var fremstilling af genbrugspapir, og i 3. klasse blev der indsamlet støttepenge til bevarelse 

af regnskoven. Så var der filmoptagelser og filmpremiere, der var fotodag og fastelavnsfest. 

Der var teaterture og maddage, hvor eleverne i 5. solgte mad for at samle ind til en slunken 

klassekasse. Så tog 10. klasse på studietur til Rom, og der var lejrskoler for alle klasser. Der 

var ture med SFO'en i påskedagene, genbrugsspil for 5. klasse, arbejde med lokalkendskab, 

forsøg med vandraketter, musical med 6. klasse, snobrød i Valbyparken og festligholdelse af 

sidste skoledag for 9. og 10. med karamelkast, udklædning, vandkamp og rundbold. Så var 

der cykelprøver, foredrag om hverdagens kemi, dyrkelse af skolehaven, fremlæggelse af 

fysikprojekter i 8. klasse, besøg fra DTU med workshoppen Science in the City og kampsport 

med Sand. Vi kan fortsætte med en tur til DR byen, mundtlige og skriftlige eksamener for 9. 

og 10. klasse samt dimissionsfest for alle eksamenselever med forældre og lærere.  

 

I sommerferien var der Sommerskole og SFO-aktiviteter i hele juli samt den fantastiske 

SFO-koloni i august.  

 

Og efter sommerferien bød vi 23 nye elever velkommen. Der var flere lejrskoleture, temauge 

om Skolen Gennem 200 år, Motionsdag ved Damhussøen, 9. klasses studietur til Edinburgh 

og valg til det nye elevråd. Så tog 7. klasse til Arla Food Festival, der var ture til ZOO, 

arbejde med Motorik og Sanser, en tur til Lejre Frilandsmuseum, festligholdelse af 

Miljørådets opnåelse af det fjerde Grønne Flag, teatertur, deltagelse i masseeksperiment, 

efterårsferieture med SFO'en, chili- og honningsmagning, besøg af forskere fra Københavns 

Universitet, WasteLab  og endelig en workshop om Menneskerettighederne og march for 

samme.                
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De mange og forskelligartede aktiviteter giver liv til de daglige studier af materialer og 

bøger, og det er tydeligt, at elever får et stort udbytte af de praktiske gøremål.      

 

Efter sommerferien modtog vi Folkeskolereformen med åbne arme, gav eleverne flere 

lektioner i forskellige fag og indførte læringstid, som afprøves og udvikles gennem skoleåret 

og som evalueres mht. indhold og effekt i april 2015. 

 

Lektiecafeen er fortsat åben mandag til torsdag eftermiddage ind til 16:30.      

 

 

Fysiske rammer 

 

I løbet af året kæmpede vi en del med forsikringsselskabet for at få taget repareret efter 

stormskaden i slutningen af 2013. Det er nu ordnet, så der er tørt indendørs!  

 

Klasselokalerne fik en overhaling i sommerferien, bagtrappen blev malet, og der blev 

indrettet lokaler til henholdsvis sløjd og håndarbejde. Vi blev også færdige med at indrette et 

arbejdslokale for lærerne, for at gøre det lettere for lærerne at forberede undervisningen. 

 

I slutningen af året blev gulvet i SFO'en renoveret og Støtteforeningen indkøbte en 

teaterscene.  

 

Vi arbejder fortsat med at udbedre skolens computersystem for bl.a. at lette 

kommunikationen mellem skole og hjem. Det overvejes, om udbedringen også skal omfatte 

en forbindelse med lyslederkabel ind i huset, da vores nuværende anlæg har svært ved at 

håndtere datamængden med det større antal computere, mobiltelefoner og tablets, der nu 

bruges på skolen.  

     

Endelig er vi ved at afprøve et nyt system til belysning. Selv om LED-lys er billigt og 

miljøvenligt, vil vi gerne vide, om det også giver bedre belysning i klasselokaler og 

faglokaler. Der er opsat LED-lysplader på lærerværelse og i et arbejdslokale for at afprøve 

det.  

  

  

Økonomi 

 

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

og lønninger. Med de nye arbejdstidsregler, der blev indført 1/8-2014, fulgte, at lærerne 

skulle undervise mere end hidtil for at oppebære samme løn. Med den længere 

undervisningsdag fulgte, at udgiften til skolefritidsordningen blev beskåret.          

      

Et ønsket projekt om udbedring af skolens sanitære forhold er fortsat skrinlagt og blev med 

succes erstattet af elevinddragelse om anvendelse af skolens toiletfaciliteter.  
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Bestyrelse og ledelse fulgte fortsat økonomien tæt i 2014. Resultatet blev et overskud, 

hvilket vi også budgetterer med i 2015. 

 

De tilsidesatte midler kan anvendes på undervisningsfaciliteter, et nyt tiltrængt tag og til at 

imødegå fremtidige uforudsete udgifter eller evt. tab.     

 

Med overskuddet fulgte en styrkelse af soliditets- og likviditetsgrad, der dog er forholdsvis 

lave, da vi som en relativt ung skole ønsker at eje bygningen 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 fortsat stige. 

 

Skolens likviditetsgrad skal tilskrives, at ledelsen fortsat ønsker at afdrage mest muligt på 

den langfristede prioritetsgæld, i stedet for at forbedre skolens likviditetsgrad gennem optag 

af langfristede lån. Med den nuværende nedsatte rente undersøger vi dog konsekvenserne af 

en omlægning.  

  

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

tilskud. 

 

I april 2014 blev forældrebetalingen forøget med 150,- kr. per elev, for sammen med 

ovenstående at udligne de beskårne tilskud fra staten.  

 

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet andre begivenheder, som væsentligt vil 

kunne påvirke skolens finansielle stilling. 

 

 

Andre aktiviteter 

 

I løbet af året afholdt vi to arbejdsweekender med deltagelse af lærere og et antal forældre. 

Der blev vasket, malet og repareret til den store guldmedalje. Aktiviteterne var med til at 

holde forældrebetalingen nede.   

 

Støtteforeningen afholdt desuden Sommerfest og Julefest med mere end 200 gæster.  

 

I løbet af året afholdt Bestyrelsen fire gode møder, hvor vi koordinerede økonomi samt tiltag 

med bygning og undervisning. Der blev også afholdt Generalforsamling, hvor Nushin 

Hammerskov blev valgt ind som nyt medlem.       

 

De mange tiltag og aktiviteter lykkedes kun med mange menneskers gode indsats!  

  

Derfor tak til Bestyrelsen for godt og inspirerende samarbejde.   
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Tak til lærerne for vedholdende, energisk og engageret arbejde med at give eleverne en god 

og udfordrende undervisning gennem hele året.  

 

Tak til alle de forældre der deltog i arbejdsweekenderne.  

 

Tak til alle elever der deltog i Elevråd, Miljøråd, Luciakor og sørgede for god underholdning 

til skolefesterne.  

 

Tak til SFO-personalet for at give børnene nogle spændende, sjove og hyggelige morgener, 

eftermiddage og feriedage.  

 

Desuden tak til Støtteforeningens formand, der gav os nogle gode "kom-sammener", og 

pedellerne, der sørgede for daglige reparationer, renholdelse og istandsættelse af lærernes 

arbejdslokale samt lokale til håndarbejde.   

 

En stor tak til vores skolesekretær, som sørgede for indrapporteringer, regnskaber, elevlister 

og alle andre administrative og juridiske gøremål, som holder skolen på en fast kurs.   

 

Og til sidst en kæmpe tak til skolens daglige ledere, Niels og Anna, som i den grad knokler, 

sveder, græder og griner for vores børns faglige kunnen dagligt, samt konstant brænder for, 

at skolen bliver ved med at blomstre og have fremgang. Tak ! 

 

Udvikling  af elevtal siden 1985: 
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Karakterudviklingen siden 2002: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

۞ 
1. klasse fejrer dronningens fødselsdag! 
 

På dronningens fødselsdag stod  

1. klasse på første række for at 

lykønske og vinke med flag. 

 

Klassen var meget begejstret for den 

imponerende procession. 

 

”Nej, hvor er dronningen flot!”  

 

”Jeg har altid ønsket at se dronningen.” 

 

”Åh, er det hæren?” 

 

Turen gav anledning til en snak om 

emner, som er nye for klassen. 
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Lær at tegne 
Af  Dennis Christensen  
 

Så blev 8. klasse færdige med filmkundskab i 

læringstiden, og vi skulle finde et nyt, spændende 

projekt at kaste os over. 

 

Der opstod en ide om at opføre catwalkshow med 

dragter lavet af plastic, men den ide kunne klassen 

ikke helt enes om.  

 

Til gengæld vidste klassen, at læreren har en stor 

kærlighed til det kunstneriske. Han laver malerier, 

buster, modeller og tegninger i sin fritid. Eleverne 

kunne godt tænke sig at blive gode til at tegne – og 

det kunne klassen sagtens blive enige om! 

 

I den kommende tid skal eleverne lære at tegne 

tegninger med 3D effekt: Store flotte øjne med 

farvespil og dybde samt ansigter, der følger 

ansigtets geometri. Læreren skaffer de rigtige 

tegneblyanter og tegnepapir. 
 

De skal også lave et tegneseriebillede i A3 størrelse, hvor de anvender flere af de teknikker, 

de har lært, som afsluttende projekt. Billedet skal indeholde en kendt tegneseriefigur, som 

medvirker i billedets historie. 

 

Elevernes afsluttende projekter udstilles til sommerfesten i juni.  

 

Fysikundervisning 
  

I 9. og 10. klasse arbejder vi på at 

blive færdige med pensum og gøre 

klar til eksamen i starten af juni 

måned.  

 

Der arbejdes intenst i 

fysiklaboratoriet! 
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Forskningens 

døgn med 7. 
Af Maria Märcher 

 

Hvert år i april afholdes Forskningens Døgn 

rundt om i Danmark - og i år var 7. kl. 

heldige at kunne deltage i arrangementet.  

 

Forskningens Døgn sætter fokus på forskning, 

videnskab og naturfag, og forsøger at vise 

hvor spændende disse områder faktisk er.  

 

På Frue Plads og Rådhuspladsen i København 

var der massevis af boder med forskellige 

aktiviteter, forsøg, udstillinger og oplæg, som 

eleverne kunne gå i krig med. De var super 

engagerede og prøvede alle mulige 

interessante ting i løbet af dagen - selv 

sproglæreren her blev overtaget af legebarnet 

indeni. Sikke en fed dag!  

 

 

Dronningens fødselsdag 
  

På Kildeskolen blev der pyntet op til Dronning 

Margrethes 75 års fødselsdag.  

 

2. klasse havde sammen med Anne-Marie lavet 119 

dannebrogsflag, som de hængte op på skolen dagen før 

den store dag - så der var rigtig fint på hele skolen. 

 

Tillykke til Margrethe! 
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Besøg fra Røde Kors 
  

I 6. klasse havde vi besøg 

af Rikke og Hussein fra 

Hovedstadens Røde Kors, 

som ville snakke med 

klassen om, hvordan 

skoleelever kan hjælpe med 

landsindsamlingen den 4. 

oktober 2015. Rikke og 

Hussein fortalte om Røde 

Kors’ arbejde i hovedstaden 

og rundt om i verden. 

  

Bagefter lavede vi en brain- 

storm om, hvordan vi bedst 

kan hjælpe Røde Kors. Det 

blev til imponerende mange gode forslag, som Rikke og Hussein tager med hjem og arbejder 

videre med. Vi vil maile sammen med dem og se, om vi eventuelt kan lave en event i oktober 

og hjælpe til med indsamlingen.  

 

Arbejdsweekenden 
 

Lørdag den 25/4 og søndag den 26/4 var der 

arbejdsweekend på Kildeskolen. 

 

Vi flyttede 7 kubikmeter faldgrus, malede vægge på 

stueetagen, vaskede vægge i alle fælleslokaler og på alle 

toiletter, fjernede ukrudt, plantede blomster, samlede nye 

bænke til skolegården, rettede op på flere af skolens 

computere og en masse andet.  

 

 

 

 

 

 

En kæmpe tak til de forældre, 

elever og lærere, der deltog i en 

hyggelig og produktiv 

weekend!!!        
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IBIS – breve til Esvin og Teresa 
  

I årets udgave af Læseraketten er der en 

række historier fra Guatemala om nogle 

børn, der  fortæller om deres liv. Teresa 

går i 2. klasse og fortæller om, hvordan 

det er at bo i en by i bjergene, og Esvin på 

13 fortæller om, hvordan hans dagligdag 

er. Esvin er børnearbejder og kunne ikke 

gå i skole, da han var 8 år, fordi hans 

forældre ikke havde råd til det. Nu går han 

i skole og er meget taknemmelig for, at det 

er muligt for ham! Han går i CEIPA-

skolen, som er gratis for børn, der arbejder 

på markedet. 

  

Mange af skolens klasser har solgt lodder, for at børn kan komme i skole. Indtil videre har 

Kildeskolens elever solgt så mange lodder, at to klasser kan gå i skole i et år i Guatamala! 

  

Som en del af IBIS' projekt i år, kan man skrive til Teresa og Esvin. Elever i 4., 5. og 7. 

klasse har allerede skrevet til dem, og brevene bliver afleveret til børnene af IBIS.  

 

Da Teresa og Esvin ikke kan forstå dansk, har eleverne skrevet brevene på spansk. Det har 

været super sjovt at arbejde med et helt andet sprog. 

 

Varen sætter spor 
  

I år er vores Grønt-Flag-tema Bæredygtigt Forbrug.  

 

I 6. klasse arbejder vi med bøgerne Varen Sætter Spor 

og Hverdagens Kemi. Som eksamen laver eleverne 

plancher, der udstilles, når vi holder Grønt Flag fest.  

 

Et af emnerne, som eleverne kan lave plancher om, 

handler om, hvordan man kan købe bæredygtigt, når 

man anskaffer sig almindelige forbrugsvarer som mad 

og plejeprodukter.  

 

Eleverne undersøger en bestemt produkttype, hvilket  

mærke man kan gå efter og så videre. 
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DTU Robocup 2015 
  

I år prøvede vi for første gang at deltage i DTU 

Robocup, som er en voksenversionen af den 

Robocup, Experimentarium afholder, og vi 

gennem flere år har deltaget i.  

 

Konkurrencen foregår på DTU’s bibliotek, og 

vi har været der flere lange aftener og dage for 

at øve. Under hele forløbet blev der live-

streamet fra området, så folk kunne sidde 

derhjemme og følge med i, hvordan holdene 

klarede sig med øvelser og selve 

konkurrencen. Det blev samtidig vist på alle 

øvedagene på en storskærm.  

  

I år stillede Anna og Thea fra 6. klasse op med 

den samme robot, som Anna og Oliver deltog 

med i Experimentariums Robocup. Isabella fra 

2. klasse og Cassandra deltog også med 

robotter.   

  

Kvalifikationsrunden foregik om onsdagen 

og finalen om torsdagen. I dette års 

konkurrence deltog folk med godt 40 

robotter, så der blev kørt i over 3½ time 

onsdag for at finde de 13 hold, der kunne gå 

videre til finalen. Med 4 point fik Isabella en 

18. plads, Anna, Thea og Cassandra fik 6 

points – fantastisk gået af dem alle men ikke 

nok til en finaleplads blandt de voksne 

deltagere.  

  

Det var en rigtig spændende konkurrence og 

vi skal selvfølgelig deltage igen til næste år. 
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I Tivoli med 7. og 9. klasse 
  

I 9. klasse har eleverne som en 

del af idrætsundervisningen 

været i Tivoli for at deltage i en  

række undersøgelser af 

pulsstigning og andre fysiske 

fænomener, når man er under 

pres. 7. klasse var også med og 

gennemgik samme forløb men 

med fokus på tyngdekraft og G-

kraft. 

  

Eleverne fik et oplæg til 

forløbet og skulle derefter gå 

ud i parken og prøve den 

samme forlystelse tre gange.  

 

Første gang skulle de bare køre 

den igennem. Anden gang 

skulle de have bind for øjnene, 

og tredje gang skulle de have 

ørepropper i ørene. Før og efter 

turene blev pulsen taget for at 

kunne se, hvilken af de 

manglende sanser, der havde 

størst indflydelse på pulsen. 

  

Bagefter mødtes vi igen og 

snakkede om, hvordan pulsen 

steg, og hvorfor vi troede, at 

det var sådan.  

 

Det var interessant at se, hvor 

forskelligt eleverne oplevede 

grundene til større og mindre 

spænding.    

 

En skøn, videnskabelig dag i 

Tivoli!  

 



 18 

Lær at Lære kursus – for forældre! 
 
Kunne du tænke dig at deltage i et kursus 

om studiemetode? 

 

Vi ser gerne, at alle forældre gennemgår 

kurset, så I bedre forstår, hvad der kan 

forstyrre, når jeres børn forsøger at lære 

noget nyt.  

 

Kurset giver jer også redskaber til at 

hjælpe børnene, når de synes, at det hele 

er for svært.     

 

 

Kurset tager 5-6 timer, og det er gratis for alle forældre med børn på skolen.  

 

Kurset leveres på 2. sal i maj måned:    

 

Mandage mellem 17:00 og 19:00 og  

Onsdage mellem 16:00 og 18:00 
 

Ring til Karna på 38790140 og meld jer til. 

 

 

 

Fotografering 

afsluttet 
 

I april havde vi besøg af Odense 

Skolefoto, som sørgede for årets 

billeder af elever, lærere, klasser 

og det samlede billede af os alle.  

 

I maj kommer fotografen tilbage 

for at tage nye billeder, hvis de 

tidligere ikke er gode nok.  

 

 


