
I gang igen! 
 

Efter en skøn (og regnfuld) sommerferie er vi atter i gang 

med den daglige undervisning.  

 

I ferien fik alle klasseværelser en overhaling, der blev 

gjort hovedrent og lærerne ajourførte og printede nye 

undervisningsmaterialer. Skolelederen og to lærere tog til 

St. Louis, Missouri, for at deltage i en kongres hos 

Applied Scholastics International, som vi har licens med 

til at bruge Hubbards studiemetode. Det blev til tre 

inspirerende dage!   

 

I starten af sommerferien blev SFO’en tømt, og trægulvet 

blev fjernet. Tak til de forældre og lærere der deltog! Så 

kom håndværkerne for at renovere hele området: Løst 

beton blev fjernet, gulvet udjævnet og epoxymalet, vægge 

blev brudt ned og genopbygget, og alle ydre vægflader 

blev renset og malet. Nu skal vi til at genoprette SFO'en 

og tage kælderen i brug. Vi ser frem til, at hele projektet er 

afsluttet!        

 

Efter skolestart var der fællesmøder på hver sal, hvor vi 

gennemgik årets samarbejde og målsætningen for 

undervisningen. 

 

I undervisningstiden studerede eleverne Lær Hvordan 

Man Lærer, så alle nu er parate til et nyt skoleår.  

 

Jo - Vi er i gang! 
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© 2017 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  

September                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag 1.  

  

Søndag  3.  

Mandag 4.   

Tirsdag 5. 9. klasse  7. og 8. klasse 

Onsdag 6. Studietur til Edinburgh Lejrskole i Sønderjylland 

Torsdag 7.   

Fredag 8.   

  

Søndag 10.  

Mandag 11. 6. klasse, til og med torsdag 

 

Tirsdag 12. Lejrskole på Bornholm 

Onsdag 13.  

Torsdag 14.   

Fredag 15.  

  

Mandag 18.  

Tirsdag 19. Forældremøde 4. klasse 

Onsdag 20.  

Torsdag 21.   

Fredag 22.  

  

Mandag 25.  

Tirsdag 26.  

Onsdag 27.  

Torsdag 28.  

Fredag 29.  
 

Alle forældre er hermed inviteret til at deltage i 

arbejdsweekenden 

lørdag 7/10 og søndag 8/10  

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

  

Kontakt klasselæreren og fortæl hvornår I kan være der! 
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Nye ansigter... 
 

 

 
 

                   

  

  

I år er der mange nye 

ansigter!  

 

I 0. klasse gik 19 børn i 

gang med 10 års skolegang 

med spænding og ildhu.  

 

Forældrene var 

selvfølgelig med, for det er 

nu specielt med Første 

Skoledag!  

 

Flere af børnene havde 

allerede deltaget i 

Sommer-SFO'en, så det var 

ikke helt nyt at være på 

skolen. Nu handler det om 

at lære at være skoleelev 

og lære at læse, skrive og 

regne. Helle melder, at det 

er et pragtfuldt, aktivt og 

ambitiøst hold - hun har 

meget travlt!  

 

I 10. klasse er der nu 17 

elever med Anne-Mette 

som klasselærer. 4 elever 

gik på Kildeskolen sidste 

år, og resten kommer fra 

andre skoler. Også her er 

forventningerne store!  

 

Vi ønsker alle nye elever  

 

VELKOMMEN 

til Kildeskolen! 
 

♦ 
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 Sommer SFO 
Af Anne Marie Spooner, SFO leder 

  

  

 
 

Vi var op til 36 på tur og op til 14 fra den nye Børnehaveklasse. Hele vort normale område i 

kælderetagen var ryddet, så vi holdt til på stueetagen. Men vi favnede situationen, fik det 

bedste ud af det og NØD DET! 

 

Vi tog på besøg i 

børnenes gamle 

børnehave, 

Bogfinken, hvor 

alle de gamle 

venner modtog os 

med åbne arme -  

der blev givet 

nogle fantastiske 

krammere. Vi 

legede sammen i 

over 3 timer!  
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På Cirkus-museet fik vi undervisning af en 

rigtig cirkus-artist, og bagefter trænede 

børnene i reb, trapez og bolde osv. - virkelig 

fantastisk oplevelse! Der var masser af 

stolthed og begejstring for alt det nye, man 

kunne træne. 

 

På "Karens Minde" blev fårene fodret og 

hestene beundret! Det er et meget hyggeligt 

sted og ligger tæt på skolen. 

 

På Frilandsmuseet blev der leget i hø-baller, 

vi løste en lang quiz om HC Andersen og så 

teater om Fyrtøjet og spiste is i bagende sol. I 

butikken blev der handlet fine souvenirs. 

 

På Teknisk Museum delte vi os op i hold, og 

Emma viste vores hold rundt. Der blev siddet 

i fly og set på gamle cykler, gamle 

husholdningsting og en masse andet.  

 

På Kanal Rundfarten var vi også heldige med 

solen, og vi nød en dejlig lang tur rundt i hele 

havnen. Bagefter mødte vi jazzmusikerne og 

sad længe og nød musikken. 

 

Den mest populære leg derhjemme var 

Gulerod: Alle holder i hånd og ligger på 

gulvet, en af vennerne går så rundt bagved og 

hiver i benene. Der 

var jubel og vilde 

skrig af begejstring. 

 

Kærlige hilsner og 

TAK til alle 

børnene, der var 

med! 

 

I var alle tiders at 

være sammen 

med!! 
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Tillykke til Dennis og konen! 
 

 

Den 10. august blev Dennis far til en skøn dreng på 

3580g, født på bare 20 min.  

 

Tillykke til hele familien! 

 

Dennis er tilbage på skolen – med et smil om 

munden!  

 

 

Ordbog på 

mobilen! 
 

Sørg for at jeres børn har ordbog på 

mobilerne! 

 

Vi anbefaler Din Danske Ordbog – 

den er til børn og kan let downloades 

fra App Store! 
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Lær Hvordan Man Lærer  
 

 

Efter en lang sommerferie og med mange nye elever koncentrerede vi os om at få 

studiemetoden på plads.  

 

 

  Her er nogle af dem, 

der kom gennem kurset 

Lær Hvordan Man 

Lærer for første gang. 

 

Alle klasser fra 5. til 

10. gennemgik de tre 

studiebarrierer – bare 

som genopfriskning før 

vi gik i gang med de 

forskellige fag! 

 
 

 

 Nu forstår jeg!      
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Den nye globus 
 

Da 10. klasse var i Berlin, besøgte klassen 

Teknisk Museum, hvor man kunne se verdens 

første computer, flyvemaskiner, tog, sporvogne 

og en masse andet spændende.  

 

Lige pludselig stødte lærerne på en globus, 

som de aldrig havde set før.  

 

1 time senere måtte de forlade ”kuglen” – nu 

sikre på, at ”Sådan én skal vi bare have!” 

 

Vi taler om en gigant globus, der viser 

jordkloden ned til mindste detalje – hele 

overfladen er tredimensionel med bjerge og 

dale – over og under vandet. Brudlinjer og en 

masse andet bliver helt klare.  

 

 

Insekthotel i skolegården 
 

4. klasse startede før 

sommerferien på at indrette et 

insekthotel. I løbet af de sidste 

to år har Kildeskolens Miljøråd 

arbejdet med at forbedre 

biodiversiteten, biologisk 

mangfoldighed, på skolens 

område.  

 

Vi har tit talt dyr og planter på 

bestemte arealer, vi har set 

sommerfugle, der blev 

udklækket, og vi har set at 

sommerfuglebuskene tiltrak 

flere dyr – så vi har fået nye 

insekter og flere slags planter.  

 

Nu bygger vi er insekthotel og håber, at endnu flere insekter vil flytte ind hos os. 
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Ny lærer 
 

Et kæmpe velkommen til Susan Leleu, der 

blev ansat som lærer på Kildeskolen den 1/8.  

 

Ny og ny?  

 

Susan har arbejdet som lærer i 13 år og med 

individuel undervisning til børn i yderligere 10 

år. Ny på skolen, men absolut erfaren!  

 

Susan er nu klasselærer og dansklærer for 3. 

klasse, har 1. til 5. klasse i engelsk og arbejder 

desuden med 2-sprogsundervisning.  

 

Velkommen til! 

     

Informationer på 

hjemmesiden 

 

Du burde tage en tur rundt på vores hjemmeside: 
 

Kontaktdata            Kalender 

 

 
 

 

 

 

Elevplaner         Skoleskemaer 
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Med 2. klasse på lejrskole 
Af Lilian og Jens Dohn 

 

Mandag den 14/8 tog 13 glade elever 

med bus til Valby, tog til Hvalsø og bus 

til Hastrup Skov. Herefter var der en 

gåtur gennem nyhøstede marker og 

skov de sidste par km på ”gå-ben” til 

spejderhytten.  

 

Efter at vi var installerede i 

spejderhytten, skulle vi orientere os i 

området. Vi gik ad en vandresti gennem 

en fold med kvæg. Der var både køer, 

kalve og en enkelt tyr, men dyrene var 

helt vant til mennesker. 

 

Vi fandt en geocache og ledte efter endnu én, 

inden vi vendte hjem til aftensmaden.  

 

Tirsdag var det Melih’s fødselsdag, så 

hyttens flag kom til tops i flagstangen. 

Skoven blev udforsket, der blev fundet 

huler og lavet en lille dæmning. 

Om eftermiddagen var der boller, lagkage 

og kakao, og der blev sunget 

fødselsdagssang for Melih.  
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Der blev tid til 

endnu en gåtur i 

det dejlige vejr.  

 

Vi mødte en 

dame, som gik 

tur med sin hest 

og sin hund. Vi 

fandt en 

skarnbasse, som 

fik et lift til den 

nærmeste bunke 

hestepærer, som 

den straks 

gravede sig ind 

under.  

 

 

 

Vi fandt 2 geocaches den dag og 

Emma spottede dem begge. 

 

Onsdag skulle vi bage snobrød over 

bålet, men først skal der snittes 

pinde. Knivene gik på skift og alle 

fik skrællet barken af deres pind.  

 

 

Det blev atter tid til en tur ud i naturen gennem folden 

med køerne. Børnene gik stille og roligt, og køerne, 

som stod på stien, flyttede sig også stille og roligt.  

 

Efter aftensmaden blev der fyret op i bålet, som gav 

fine gløder, så vi kunne bage snobrød. Vi brugte kun 

halvdelen af dejen, så vi regnede med at bage snobrød 

igen dagen efter. 
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Torsdag var vi igen på tur, denne gang til et område 

med en gravhøj og en jættestue. På vejen kom vi forbi 

brombærkrat og læhegn med blommer. Det er det gode 

ved sensommeren.  

 

 

Efter aftensmaden tændte vi igen et stort bål, som 

brændte fint trods begyndende regn. Men regnen tog 

til, og da gløderne var klar, var bålpladsen et 

mudderhul, så snobrødet blev til morgenboller bagt i 

ovnen fredag morgen. 

 

 

Fredag gik med at rydde op, pakke, feje og støvsuge. 

På vejen til bussen opdagede vi en samling træer, hvor 

der var placeret bistader.  

 

Herefter gik turen tilbage med bus og tog til skolen. 

 

             

              

              

               

 

 

Kender du nogen, der leder efter en god skole? 
 

De skal kontakte skolen på 38790140 eller maile på 

info@kildeskolen.dk - så arrangerer vi et møde og en rundvisning! 
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Nyt elevråd  
 

I august afholdt vi valg til det nye elevråd i 5. til 10. klasse. 

 

Fra 5. klasse kom Isabella og Ivan, fra 6. Zainab og Josh, fra 7. Kassandra og Emilie, fra 8. 

Oliver og Julie, fra 9. Hannah og Ida og fra 10. Cathrine. 

 

Elevrådet valgte Oliver som elevrådsformand og Hannah fra 9. som næstformand.     

  

Vi siger tak for godt arbejde til det afgående elevråd og velkommen til det nye!   

              

    

 

 

 

 

 

Husk arbejdsweekenden i oktober! 
 

Alle forældre er inviteret til at deltage    

Lørdag 7/10 og søndag 8/10  

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

Kontakt klasselæreren og fortæl hvornår I kan være der! 
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SFO'en renoveres! 
 

Efter vandskader i kælderen fik vi udbedret 

afledning af regnvand og hele vores 

kloaksystem.  

 

Med det på plads kastede vi os over SFO'en - 

hele lokalet blev tømt, trægulv og løs beton 

fjernet, nyt betonlag lagt, alle gulve epoxymalet, 

gipsvægge skåret til og reetableret, ydervægge 

fik ny mørtel - og nu står den på malning af 

vægge osv.          

Når det er gjort, får vi brug for en 

masse hjælp med at reetablere 

SFO'en - og så kan vi rykke alle 

aktiviteter tilbage i en god og tør 

kælder.  

 

Vi glæder os til at projektet er færdigt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forældrekursus - Lær Hvordan Man Lærer 
 

Vi vil gerne gennem studiemetoden med alle forældre. 

 

Kontakt Niels på niels.kildeskolen@gmail.com  

   

eller ring på 38790140. 

 

Når vi har et hold, aftaler vi datoer!  
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Evaluering 2017 og tiltag i det nye skoleår  
 

Efter hvert skoleår evaluerer skoleleder Niels Bergstedt og viceskoleleder Anna Buch 

Lawaetz det forgangne år og vurderer hvilke tiltag, der skal foretages i det følgende. 

 

August 2017 

Undervisningsplaner og elevplaner 

Ved slutningen af skoleåret 2016-2017 gennemgik lærerne atter Forenklede Fælles Mål, årets 

undervisningsresultater og ajourførte derpå undervisningsplanerne for det nye år.  

De nye undervisningsplaner findes på hjemmesiden. 

I løbet af sommerferien blev elevplanerne for det nye skoleår redigeret, så de beskriver 

progressionen gennem den planlagte undervisning.  

Elevplanerne fungerer fortsat som fundament for en løbende evaluering af elever og klassers 

fremskridt – de nye elevplaner findes på hjemmesiden. 

 

Udvikling af materialer 

Faggrupperne arbejder fortsat med at finde eller udvikle materialer, der efterlever Forenklede 

Fælles Mål. 

Vore krav til undervisningsmaterialerne er:     

1. Materialet skal være indbydende (sprogligt, typografisk). 

2. Materialet skal give klare definitioner af nye fagord. 

3. Materialet skal udfordre eleverne maksimalt uden at vanskeliggøre emner unødigt. 

4. Materialet skal være tilrettelagt således, at teoretisk studie foregår på skolen, mens 

anvendelse både foregår på og udenfor skolen.    

5. Og endelig skal materialet stimulere eleverne til at foretage egne undersøgelser. 

Hvor en lærer vælger at benytte materiale fra bogforlag eller anden kilde, som ikke efterlever 

disse krav, skal læreren ad anden vej tilvejebringe punkterne 1 til 5 ved eventuelt selv at 

indsamle eller forfatte materialet. 

 

Aktiviteter i 2016-2017 

Sideløbende med den almindelige klasseundervisning var der mange forskellige aktiviteter, 

som havde til formål at gøre fagene nærværende og styrke elevernes forståelse af samfund og 

kultur, herunder folkestyre og ligestilling:  
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Afholdelse og konstituering af elevråd med repræsentanter fra 5. til 9. klasse, temadage om 

demokrati i 8. til 10. klasse, deltagelse i Skolevalg 2017, besøg af ungdomspolitikere fra 8 

politiske partier samt åben paneldebat med alle elever fra 8. til 10. klasse, inddragelse af 7. 

klasse som tilforordnede ved skolevalg 2017, projektuge om unges liv i 9. klasse, projektuge 

om uddannelse og erhverv i 10. klasse, 8. og 9. klasses forberedelser og deltagelse i 

Folketingets interaktive besøgscenter, Miljørådets arbejde med Grøn Skole Grønt Flag, 

opnåelse af Grønt Flag for 6. år i træk, klassers arbejde med FN’s Menneskerettigheder, 

deltagelse i march for Menneskerettigheder sammen med andre skoler, klassers besøg af 

Københavns Universitet (Kassava projektet) om gensplejsning og naturkatastrofer, besøg på 

Københavns Universitet om det skjulte sukker, besøg på Nationalmuseet, temauge om kost 

og bevægelse, besøg af unge rappere, tema om klimazoner, indsamling til Ibis, Luciakorets 

besøg på plejehjem, besøg på Avedøre Spildevandscenter, deltagelse i Byen under Vand 

projekt med Københavns Universitet, undersøgelser af biodiversitet og biologiske 

feltundersøgelser, besøg på vikingemuseum og Roskilde Domkirke, 0. klasse på lejrskole i 

Andelslandsbyen Nyvang, 4. klasse på Røsnæs Naturskole, besøg på Zoologisk Museum, 

besøg af Cirkus Naturligvis fra Københavns Universitet, Morgensang hver måned, 

Kunstudstilling, klasser der skrev og opførte teater og musical, biblioteksture, indspilning af 

film, filmfestival, foredrag om bæredygtigt forbrug, Eaglewatch Force 2017 

(overlevelsestur), lejrskoler for alle klasser, studieture i Berlin og Edinburgh, Copenhagen 

Phil, Middelaldermarked, Masseeksperiment og mange andre. 

 

Skoleårets resultater og tiltag 

Afgangseleverne i 9. klasse fik atter gode karakterer. 

Fag Kildeskolen 2017 

Dansk, læsning   5,9 

Dansk, dansk retskrivning 8,1 

Dansk, skriftlig fremstilling   4,4 

Dansk, mundtlig 8,0 

Matematik, uden hjælpemidler 7,9 

Matematik, med hjælpemidler 5,7 

Engelsk, mundtlig 10,2 

Naturfag 10,0 

Samlet gennemsnit 7,5 

 

Med et karaktergennemsnit på 7,5 kan vi være tilfredse.  
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Mundtlig engelsk fortsatte det høje niveau, mens den høje karakter i naturfag fulgte en 

kæmpe indsats med at sammenlægge fagene fysik/kemi, biologi og geografi.    

 

Undervisningen i dansk er vores nye indsatsområde, hvor vi ønsker at:    

        

1) Styrke elevernes ordforråd, så de bliver bedre til at læse og forstå dansk 

 

2) Styrke elevernes evne til at formulere sig skriftligt på dansk. 

 

Den overordnede plan for skoleåret 2017-2018 er:  

 

1) Dansklærerne gennemgår afgangseksamenerne i dansk læsning, retskrivning og 

skriftlig fremstilling.      

    

2) Dansklærerne opklarer enhver faglig uklarhed, de måtte have, i dansk læsning og 

dansk skriftlig fremstilling.      

 

3) Dansklærerne definerer læringsstandarder (delmål) for faget dansk, hvor de ikke er 

beskrevet i Forenklede Fælles mål.   

 

4) Dansklærerne gennemgår hele undervisningsmaterialet fra 0. til 9. klasse for at 

lokalisere unødvendigt eller manglende materiale. 

 

5) Dansklærerne redigerer materialet eller anskaffer nyt materiale, så faget kan formidles 

flydende og giver de resultater, der forventes efter 9. klasse. 

 

6) Dansklærerne finder eller udvikler yderligere metoder til formidle faget, så eleverne 

udfordres i at anvende det danske sprog i større grad.    

 

Da omkring 120 simple danske ord udgør næsten 50 % af skrevne tekster: 

  

7) Dansklærerne forfatter eller anskaffer en ordliste med de 120 mest brugte danske ord 

og finder veje til, at disse ord bliver del af elevernes vokabularium så tidligt som 

muligt. 
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Da eleverne skal have let adgang til ordbøger: 

8) Klasselærerne sørger for at eleverne 

a) downloader Din Danske Ordbog og Den dansk Ordbog på deres smartphones og 

computere, så snart det er passende, og 

b) kan mestre brugen af ordbogen. 

  

Løbende tiltag i andre fag iværksættes eller fortsættes som hidtil. 

  

Tiltag kan følges på hjemmesiden. 

          

Niels Bergstedt 

Skoleleder 

Anna Buch Lawaetz 

Viceskoleleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når SFO’en tager på tur i sommerferien…   


