
Så er vi er på banen igen! 
 
Det nye skoleår 2015-2016 ligger foran os efter en dejlig 

sommerferie! 

 

Det er nu ikke fordi, der har været stille på skolen siden 

juni. I de første fire uger havde vi en velbesøgt 

sommerskole, mens børnene i SFO'en var på skønne ture 

og da eleverne var ude af døren, kastede vi os over 

forberedelserne til det nye skoleår: Istandsættelse af 

klasselokaler, reparationer, hovedrengøring og ikke mindst 

gennemgang, fornyelse og kopiering af bunkevis af 

undervisningsmaterialer. Hjemmesiden fik også en 

overhaling med nye skemaer, elevplaner, 

undervisningsplaner og kalenderdata. Der var sandelig 

mange detaljer, som skulle ordnes inden det nye skoleår!   

 

Og så var der jo lige SFO-kolonien til det skønne Ellinge 

Lyng i sommerferiens sidste uge samt 3. klasses lejrskole! 

 

Den 29. august fejrede vi Kildeskolens 30 års Jubilæum 

med Åbent Hus, middag for alle lærere og 

bestyrelsesmedlemmer -  både nuværende og tidligere - og 

om aftenen var der Gammel Elev Fest! 

 

Jo: Vi er godt i gang!   

 

Velkommen tilbage! 
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Skolekalender  

September                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag 1.  Forældremøde 7. klasse 

Onsdag 2. Forældremøde 6. klasse 

Torsdag 3. Forældremøde 0. klasse 

Fredag 4.  

  

Mandag 7.  

Tirsdag 8. Forældremøde 1. klasse 

Forældremøde 3. klasse 

Onsdag 9.  

Torsdag 10.  

Fredag 11.  

  

Mandag 14. Forældremøde 2. klasse 

I denne uge tager 9. klasse på 

studietur til Skotland 

Tirsdag 15. Forældremøde 5. klasse 

Onsdag 16.  

Torsdag 17.   

Fredag 18. Æbledag hos Hanne - 7. klasse 

  

Mandag 21.  

Tirsdag 22. Lær at Lære kursus for forældre – 16-18 

Onsdag 23. Lær at Lære kursus for forældre – 16-18  

Torsdag 24.   

Fredag 25.  

  

Mandag 28.  

Tirsdag 29. Lær at Lære kursus for forældre – 16-18 

Onsdag 30. Lær at Lære kursus for forældre – 16-18 
 

          

Alle forældre er hermed inviteret til at deltage i 

arbejdsweekenden    

lørdag 3/10 og søndag 4/10  

Aktiviteterne foregår begge dage mellem 10:00 og 18:00 

  

Kontakt klasselæreren og fortæl hvornår I kan være der! 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPm9_L2byscCFee8cgodC7wFdA&url=http://www.festdoktoren.dk/aeble-stafet.html&ei=J4LfVbmOHuf5ygOL-JagBw&psig=AFQjCNGQ0KW3jdEHX-6YVA1rnWXUD_cMZw&ust=1440797605120834
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Sommer-SFO 2015 
Af Anne-Marie Freefield 
 

Mellem den 29. juni og 24. juli havde SFO’en et pakket 

program med 20 ture, hvor vi skulle opleve virkeligt 

forskelligartede ting.  

 

Vi var tæt på naturen og teknikken, vi udfordrede vores 

fysik og vi oplevede historie og kultur! 

 

I Zoologisk Museum beundrede vi salen, hvor hele 

dyreriget er udstillet, og i Den Blå Planet så vi de 

meget smukke rokker og hajer svømme hen over 

hovedet på os i kæmpeakvariet, hvor man nærmest står 

i en søjle inden i akvariet. 

 

Vi besøgte 

to meget 

interessante 

steder: 

Først var 

der Teknisk 

Museum i 

Helsingør med alt indenfor gamle fly, cykler, 

maskiner, redskaber og en masse andet. Og så 

var der Experimentarium, hvor man oplever 

naturvidenskaben på tæt hold.  

 

Begge steder var utrolig populære blandt 

børnene. 

 

Vi vandrede langs Furesø og næste dag langs 
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Mølleå. Bentøjet blev virkelig udfordret, men vi fik nogle meget smukke naturoplevelser ud 

af det! Vi var også igen i år ved Kalkgraven i 

Karlslunde. Dette sted er virkelig en naturperle, som 

børnene holder af. 

 

På Frederiksborg Slot ved Hillerød og Jægerspris Slot 

og i de Kongelige Præsentations Lokaler på 

Christiansborg Slot i København oplevede vi det 

historiske vingesus. Vi havde også en skøn tur til Lejre 

Frilands Museum og til Brede Frilands Museum. Så 

man kan vist roligt side, at ud over turen gennem den 

dejlige natur, har vi også vandret ind og ud af mange 

forskellige tidsperioder. Vi har været klædt som 

kongelige, og vi har lært at male mel og bruge økse, 

som i oldtiden. 

 

Inde i København havde vi dejlige oplevelser på Jazz 

Festivalen. Ved Street Paraden blev børnene og vores 

skole specielt fremhævet, og vi hørte autentisk New 

Orleans jazz. Børnene nød det! Vi besøgte også det nye 

Musikmuseum, og her prøvede børnene alle mulige 

instrumenter i et lydisoleret rum. Stor fornøjelse!! 

 

 

På Vand Legepladsen i Fælledparken slog vi vores 

folder. Det er et virkelig godt sted, og børnene nyder 

hvert sekund i vandet!  

 

Vi havde også en helt speciel populær dag i Tivoli. 

Der blev leget og vi så teaterstykket om RasmusKlump 

hvor efter vi kørte rundt i Tivoli med toget.   

 

Jo – vi havde 4 skønne uger med jeres børn!  
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SFO-kolonien!  

Af Anne-Marie Freefield 

Vi havde igen i år en fantastisk koloni ved 

Feriegården i Ellinge Lyng ved Vig. Solen 

var godt fremme og vi var udenfor hele 

tiden. 

 

I år var vi 36 af sted, heraf 30 børn! Der 

var igen i år mange helt nye børn, der 

netop kom fra børnehave, og vi havde 

glæden af en del større elever blandt 4., 5., 

6., 7. og såmænd 8. klasse! Det skabte en 

god harmoni.  

 

Vi fokusere fra starten på Den Gyldne Regel, og 

gjorde det til en sport "at behandle andre, som man 

gerne selv vil behandles" ... 

 

Vores madmor var traditionen tro Rita, så vi fik 

lækker og god mad hver dag. De store piger 

supplerede med Sund Kiosken, hvor de om 

eftermiddagen solgte sunde nødder og tørret frugt – 

virkelig lækre sager! Børnene hjalp alle til med 

borddækning, aftagning, fejning ol. Ved opvasken 

brillerede Angus sammen med Marcus og Elisa! 

Nicklas og Alexander var endnu engang eksperterne 

ved den elektriske kartoffel-skræller-maskine! 
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Sand var igen bademester, og tog børnene ned 

til stranden. Vi var heldige, at der én nat var et 

specielt naturfænomen med stjerneskud, så i 

stedet for at "nattebade" med de ældre elever 

lagde alle sig i græsset midt om natten og så 

stjerneskud!  

 

Vi var som sidste år igen til Minigolf, og i år 

var der hele 6 Hole-in-One bedrifter. Vi bliver 

helt klart bedre til det! Sand var "grill-mester" 

og grillede pølser, da vi kom tilbage! 

 

Hjemmefra tog vi masser af udendørs legetøj 

som bolde, freesbee og ketcher med, så der blev 

leget mange forskellige spil udenfor. Om 

morgenen holdt Alexandra morgen-gymnastik, 

og i løbet af dagen lavede hun fletninger på alle 

interesserede - Feriegårdens Frisørsalon! 

 

Anna stod sammen med de store piger for 

Koloniaden, det dækker over et løb torsdag eftermiddag, hvor holdene konkurrerer mod 

hinanden og skal løse sjove opgaver! 

 

Sidste aften havde vi specielt 

lækker mad og kage med is. Her 

efter var der underholdning. Jasmin 

var Toast Master og præsenterede 

de mange indslag. Angus og Niclas 

havde bygget scenen op, så alle sad 

godt. Vi var specielt begejstrede 

over de nye Bønehaveklasse-

elever, som fejlfrit og i fællesskab 

kunne synge "Jeg ved en 

lærkerede". Det var både smukt og 

imponerende! Denne aften sluttede 

sammentællingen af holdenes 

point, som de havde opnået i løbet 

af ugen, og der blev uddelt små 

gaver. Specielt Elias og Angus fik os til at flippe helt ud! Der bliver grinet RIGTIG meget!   

 

Der foregik altid rigtig meget i huset og omkring det, venskaber blev dyrket og naturen 

skulle nydes.  

  

Ja, vi er glade for Feriegården, og minderne vi bringer hjem deroppefra! 
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Nye ansigter... 
 

 

 
 

                   

  

  

I år er der atter mange nye 

ansigter på skolen!  

 

I 0. klasse har 14 børn 

kastet sig over 10 års 

skolegang med stor 

spænding. For at 

imødekomme lærernes 

ønsker er Helle nu 

klasselærer for 0. mens 

Emily kan fortsætte med 

sine elever i 1. klasse.     

 

I 10. kom syv elever til fra 

andre skoler mens ti 

fortsatte fra sidste års 9. Vi 

har nu et ambitiøst hold, 

hvor alle ønsker at styrke 

deres faglighed som 

forberedelse til gymnasiet 

eller teknisk skole. 

 

I skrivende stund har vi 

189 elever på skolen, og 

flere er på vej.  

 

Vi ønsker alle nye elever 

VELKOMMEN! 

♦ 

Skolesekretæren minder om, at 

ansøgning af tilskud til 

betaling af skolepenge skal 

afleveres senest 7. september! 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPCZtJz_yccCFUGMLAod1S4IPA&url=https://nikolejsblog.wordpress.com/2013/12/18/kom-i-form/&ei=hGTfVfDHN8GYsgHV3aDgAw&psig=AFQjCNErGv_pj-ts4kNkrmfjRgqT5v88jg&ust=1440790009020872
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Andre nye ansigter... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Som afløser for vores tidligere og nu pensionerede 

uddannelsesvejleder fra Københavns Kommune, 

Jørgen, har vi fået Flemming Eiberg Hertz.  

 

Flemming har arbejdet med vejledningen siden 

1996, så man må sige, at han bringer god erfaring 

til huset.  

 

Flemming skal arbejde med uafklarede elever i 8., 

9. og 10. klasse, så alle ved, hvad de vil videre med 

efter grundskolen. Han er på skolen hver tirsdag 

mellem 9:00 og 12:30. 

 

Du kan kontakte Flemming på 27229434 eller 

sende en mail til fh@buf.kk.dk 

 

Velkommen til Kildeskolen! 

 

  Anna Tobies er tidligere elev på Kildeskolen og 

har gennem en del år arbejdet med at hjælpe børn 

og unge mennesker i FEGU, Foreningen for 

Effektiv Grunduddannelse, der også bruger          

L. Ron Hubbards studiemetode.     

 

Anna tager sig nu af undervisningen af Natur og 

Teknologi i 1. klasse samt tosprogsundervisning i 

2., 4., 5. og 9. klasse.  

 

Vi ser frem til et spændende samarbejde –  

 

Velkommen til Kildeskolen!  

Kursus for forældre - Lær At Lære 
 

Vi vil gerne undervise alle forældre i den studiemetode, vi bruger på Kildeskolen. 

 

Kurset er gratis og kører tirsdage og onsdage fra 16-18 – første dag er tirsdag den 22. 

september. 

 

Du behøver ikke være med hver gang! Meld dig til på 38790140. 

 
 

mailto:fh@buf.kk.dk
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Sommerskolen 
 

I sommerferiens første 4 uger havde vi 

atter sommerskole tirsdage, onsdage og 

torsdage mellem 10 og 14. 

 

Lærerne tog på tur tørnen med at 

hjælpe elever, som ønskede at arbejde 

videre med deres fag, nå noget forsømt 

eller fordybe sig i særlige områder. 

 

Undervisningen foregik på 2. sal med 

deltagelse af elever fra mange forskellige 

klasser - ja, der kom så mange elever, at vi 

måtte udvide med et klasselokale til de store.       

 

  

Fysiktime 
  

Så er vi kommet i gang med 

undervisning i fysik.  

 

I år starter alle elever med en 

introduktion om sikkerhed og 

mærkning af kemikalier. 

Eleverne læser om de nye 

mærker og hvad de betyder, og 

hvilke forholdsregler, man skal 

tage, når man arbejder med 

kemikalier. Der har hele tiden 

været kitler, briller og syrefaste 

handsker, men nu lærer eleverne 

mere om hvornår og hvorfor, det 

er smart at bruge det forskellige 

udstyr - og det ser ud til at blive 

brugt mere i år end nogensinde! 
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Lær at lære 
  

I 10. klasse var der fokus på studiemetode i 

de to første uger af skoleåret.  

 

I den forbindelse kom eleverne ind på, 

hvordan man kan få masse på de ting, man 

læser om - for eksempel gamle lege, der er 

beskrevet i danske tekster.  

 

Eleverne studerede Jeg ved en lærkerede og 

sang den med eleverne i 0. klasse. Senere 

gennemgik de legen To mand frem for en 

enke, og den skulle da også afprøves.   

 

Det var super sjovt og gav en god forståelse 

af studiemetoden. 

Tak til Jørgen! 

Jørgen, som har været vores uddannelsesvejleder gennem de sidste år, 

er nu gået på pension.  

Med sin vedholdenhed og dygtighed har han hjulpet en masse elever til 

at træffe det ofte svære valg om videre uddannelse - og det har han 

gjort rigtig godt! 

Vi takker Jørgen for god indsats, spændende samtaler og den 

empatiske tilgang til vejledningen af de unge!    

 

Rikke på orlov 

I dette skoleår kommer vi ikke til at se meget til Rikke, som 

kombinerer resten af sin barselsorlov med en avanceret uddannelse i 

studemetode, kommunikation og menneskeforståelse. 

Vi glæder os til at Rikke vender tilbage til august 2016! 

Held og lykke med uddannelsen!     
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30 års jubilæum! 
Af Niels Bergstedt, skoleleder 

 

For 30 år siden blev Kildeskolen grundlagt af en 

gruppe forældre, der ønskede at bruge L. Ron 

Hubbards studiemetode for at give deres børn god 

læring og indlæringsglæde.  

  

Forældrekredsen ansatte Mari-Ann Lind som leder, og 

med hjælp af Anna Lawaetz, Lilian Dohn, Hanne 

Ginge-Nielsen og Karen Marie Juel blev 45 elever 

undervist fra 12. august 1985 i en nedlagt lakridsfabrik 

på Grækenlandsvej.  

 

Flere elever kom til, et værksted udenfor skolen blev 

omdannet til klasselokale, og da pladsen alligevel blev 

for trang, måtte skolen i 1991 flytte til tre gange større 

lokaler på Roskildevej.  

 

Endnu flere kom til, pavilloner blev sat op i 

skolegården, men da pladsen atter var utilstrækkelig, 

blev det nødvendigt at anskaffe en større bygning. I 

2004 flyttede vi så til vores nuværende adresse, 

Høffdingsvej i Valby.  

 

Nu underviser vi 189 elever, og flere er på vej. Vi har 

faciliteter som værksteder til sløjd og billedkunst, 

fysiklokale, IT-lokale, musiklokale, teaterscene, SFO, 

boldbane, biograf og alt andet, der skal til, for at skabe 

en varieret og spændende skoledag! 

 

Dette er i korte træk Kildeskolens 30 års historie, som 

selvfølgelig skulle fejres. Og det blev den med både 

Åbent Hus, middag for skolens nuværende og tidligere 

lærere og bestyrelsesmedlemmer og fest for gamle 

elever om aftenen.   

 

Selve dagen startede klokken 13:00 med Åbent Hus, 

hvor der var dejligt pølsebord og fantastisk lagkage, 

som Helle Märcher havde lavet.  
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Ved 14-tiden holdt Niels en tale om skolens 

historie og Thea, Julie og Yasir fra 7. klasse 

underholdt med smukt klaverspil. Vi modtog 

mange lykønskninger fra vores gæster og skønne 

gaver. Tak for det!  

 

Derefter forvandlede lærestab lokalerne til et flot 

spisested for 60, hvor nuværende og tidligere 

lærere og bestyrelsesmedlemmer kunne hygge sig 

med en god middag et par timer. Og så gik det løs 

med Gammel Elev Fest klokken 20:00. 

 

De tidligere elever var gennem Facebook blevet 

inviteret til fest, og man må sige, at rigtig mange 

mødte op fra de forskellige årgange.  

 

Der var godt til ganen, chips og slik, og så havde 

vi en pølsevogn i gården, så kunne man kunne 

stille den værste sult.   

 

Det var en skøn fest, både for tidligere elever og 

nuværende lærere. Det er altid sjovt at se 

hinanden efter flere år, og se den forandring der 

er foregået fra grundskoleelev til voksent 

menneske. 

  

Alt i alt en helt fantastisk dag!     
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Fiberforbindelse 
 

I løbet af sommerferien fik vi lagt 

fiberforbindelse ind på Kildeskolen og 

snart kan alle bruge computere, tablets 

og mobiltelefoner uden begrænsning og 

i super god hastighed.   

 

Med den nye forbindelse kan vi afholde 

temauger og projektuger og se film fra 

nettet - uden at belaste anlægget.  

 

Lige nu får vi alle forbindelser i huset 

justeret med fiberforbindelsen, så 

computere og printere kan arbejde 

sammen uden problemer.  

 

Vi glæder os til, at det hele fungerer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk at der er arbejdsweekend i oktober! 
 

Alle forældre er inviteret til at deltage i arbejdsweekenden    

 

Lørdag 3/10 og søndag 4/10  

 

Aktiviteterne foregår begge dage mellem 10:00 og 18:00 

  

Kontakt klasselæreren og fortæl hvornår I kan være der! 

 


