
Invitationer 
 

Et skoleår er ræset afsted, så nu er der kun tre måneder til 

sommerferie! 

 

Marts omfattede en masse spændende aktiviteter: 

Læringsspil, KloakLab, WasteLab, observationer af 

naturen, introdage, produktioner i madkunst, indretning, 

besøg på museer – og så var der selvfølgelig fastelavn 

med udklædning og højt humør.  

 

I april skal vi have jer forældre med på banen. I inviteres 

både til arbejdsweekend, Ordinær Generalforsamling og 

flaghejsning i anledning af Miljørådets 8. Grønne Flag. 

 

Husk at melde jer til Arbejdsweekenden, som er et par 

dage, hvor der også bliver tid til hygge og snak – vi håber 

selvfølgelig på solskin og en masse forældre! 

 

Den Ordinære Generalforsamling? Vær med til at skabe 

skolen – måske blive medlem af Bestyrelsen? Og husk at 

sende forslag til behandling senest 9/4.  

 

Og endelig er der fejring af det 8. Grønne Flag! Vi kan 

kun være stolte af vores aktive Miljøråd. Det 8. flag!!!   

 

Kom og vær med – Kildeskolen tilhører os alle sammen – 

både forældre, børn og lærere. Sæt mærke i kalenderen 

med det samme! 
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Skolekalender  

April                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag 1.  

Tirsdag 2 Forældremøde 1. klasse 

Onsdag 3.  

Torsdag 4.   

Fredag 5.  

  

Mandag 8.  

Lejrskole 6. og 7. klasse 

Tirsdag 9. Sidste dag for at aflevere forslag til 

behandling på Generalforsamling – 

sendes til 

niels.kildeskolen@gmail.com 

eller afleveres til Marie på kontoret 

Onsdag 10.  

Torsdag 11.  

Fredag 12. Forældrekonsultation 0. klasse 

  

Mandag 15.  

Påskeferie – ingen undervisning 

 

SFO’en er åben mellem 

7:00 og 17:00 Tirsdag 16. 

Onsdag 17. 

Torsdag 18. 
Påskeferie – hele skolen er lukket 

Fredag 19. 

  

Mandag 22. Påskeferie – hele skolen er lukket 

Tirsdag 23. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19:00 

Onsdag 24. FLAGHEJSNING FOR DET 8. GRØNNE FLAG 12:00 

Torsdag 25.  

Fredag 26. Informationsaften om EAGLE FORCE 19:00 

Lørdag 27. ARBEJDSWEEKEND 

Vi holder åbent begge dage mellem 10:00 og 18:00 Søndag 28. 

Mandag 29. SKOLEFOTO 

Tirsdag 30. SKOLEFOTO 

 

 

Husk at der er kaffe i SFO’en fredag den 26/4 

mellem 14:00 og 16:00!  

 

mailto:niels.kildeskolen@gmail.com
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Indkaldelse til Arbejdsweekend 
 

Lørdag den 27/4 og søndag den 28/4 er der arbejdsweekend på Kildeskolen. 

 

I de to dage mødes lærere, forældre og elever for at gøre vores skole pænere og bedre. 

 

 Og der er mange projekter:  

 

• Der skal vaskes vægge 

• Vi skal male paneler og dørkarme  

• Der skal males vægge  

• Der skal plantes i skolegården 

• Der skal males legeredskaber  

• Efter aftaler med klasselæreren kan du hjælpe med at gøre rent, male, reparere eller 

indbinde bøger i dit barns klasse 

 

Jo flere der kommer – jo mere kan vi nå!    

 

Vi starter lørdag og søndag klokken 10:00 og holder åbent til 18:00 – der er  

selvfølgelig frokost for alle deltagere begge dage. 

 

Husk ordningen med den ½ dag én gang om året eller 500,-kr i ekstra skolepenge .  

 

Vi ses  

 

Niels Bergstedt 

 

Kom så meget I kan - giv besked til klasselæreren senest tirsdag den 23/4  

 

Navn: ___________________________________________________________________ 

 

Barnets navn:______________________________________________  Klasse: ________ 

 

Fra vores familie kommer: 1____   2_____ 3_____ 4_____ og hjælper. 

 

Jeg/vi deltager lørdag klokken _________til klokken ________   

 

Jeg/vi deltager søndag klokken ________ til klokken ________ 

 

(I kan også sende en SMS til klasselæreren - det er lettere!) 
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Indkaldelse til Ordinær 

Generalforsamling 

 
                          

 

 

  

 

 

Valby, den 1. april 2019 

 

Hermed indbydes alle forældre til den årlige ordinære generalforsamling. 

 

Dato: tirsdag den 23. april 2019 

Tid:  Kl. 19:00 

Hvor:  På lærerværelset 

 

 

Dagsordenen er som følger: 

 

1) Valg af dirigent 

2) Valg af referent 

3) Bestyrelsen aflægger beretning 

4) Det reviderede regnskab forelægges til orientering 

5) Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

6) Indkomne forslag 

7) Eventuelt 

 

 

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være 

bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 9. april.  

 

Forslag skal mailes til niels.kildeskolen@gmail.com eller afleveres til Marie på kontoret.   

 

Glæder mig til godt fremmøde – det er VORES skole! 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lisbet Najbjerg  

Bestyrelsesformand 

mailto:niels.kildeskolen@gmail.com
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Kender du dit barns apps? 
En opfordring af Heidi Brandt – it-kyndig mor 

I vores digitaliserede verden bliver vi forældre tit udfordret af manglende viden om de 

digitale medier.  

Hvis jeg ikke kan finde ud af noget på min telefon, spørger jeg bare mine børn – de kender 

helt sikkert det program, jeg ikke kan finde ud af, og kan yde øjeblikkeligt support.  

Det er jo meget rart - men kender vi forældre de apps, som vore børn har på deres telefoner?  
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Ved vi hvilke bagdøre, der er i dem, eller hvordan de kan misbruges af personer, der ikke vil 

børnene det godt? 

Som voksne ønsker vi selvfølgelig at beskytte vore børn, men aner jo ikke, hvad der kan 

ramme dem på … ja, telefonen!  

Ovenfor er en liste med nogle af de mest brugte og populære apps, som børnene sikkert 

kender og nok også bruger – og nogle af de ting vi som forældre bør vide.   

Lige en opfordring herfra: Tag en mobilsnak med jeres børn! 

 

INVITATION!  

 

Grønt Flag hejses for 8. gang!  
 

Efter endnu et års arbejde har Kildeskolens Miljøråd opnået det 

8. Grønne Flag – og det skal fejres!    

 

Vi hejser flaget  

onsdag den 24. april klokken 12:00 
 

• Henrik Palsmar fra Københavns Borgerrepræsentation 

holder flagtalen. 

 

• 8. og 9. klasse præsenterer deres sidste tværfaglige projekter 

i naturfagene for alle elever og forældre.  
 

Alle er velkomne! 

 

Kom og deltag i den store begivenhed!!! 

 

http://www.google.dk/imgres?q=gr%C3%B8nt+flag&hl=da&biw=1440&bih=760&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ufKe7RiEiYS3HM:&imgrefurl=http://uddannelsesforum2009.emu.dk/udstillere/oversigt/friluftsraadet.html&docid=9nRHZwdtSbb-yM&imgurl=http://uddannelsesforum2009.emu.dk/billeder/logo/udstillere/logo_friluftsraadet_gif.gif&w=423&h=140&ei=XwutTr6cOM6N4gSqzbSCDw&zoom=1
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Rensningsanlæg i 3. klasse 
 

I 3. klasse har vi snakket om, hvad vi gør med vores 

affald.  

 

Da 9. klasse besøgte Avedøre Spildevandsanlæg, fik 

de nogle spil med hjem om rensning af spildevand – så 

nu var det tid til, at de dygtige elever i 3. klasse fik lov 

at prøve kræfter med spillet – og det var sjovt og 

lærerigt!  
 

 

Med 10. klasse på 

KloakLab 
 

I 10. klasse har vi et hold 

fysikelever, der besøgte Avedøre 

Spildevands center, hvor de fik en 

meget grundig undervisning af 

Kristian. Eleverne fik mulighed for at stille en masse spørgsmål og kom hjem fyldt med ny 

viden. Eleverne lavede også flere forskellige forsøg for at forstå, hvordan spildevand renses. 

 

 

Kroppen i 4. klasse 
 

I 4. klasse har eleverne arbejdet meget med kroppen.  

 

Eleverne skulle blandt andet tegne en kopi af deres krop 

og måtte selv bestemme, hvilket system i deres egen krop 

de ville 

 tegne ind.  

 

Samuel har tegnet sit skelet ind i 1:1.  

 

Super flot. 
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På WasteLab med 9 klasse 

 
Inden afgangseksamen 

skulle 9. klasse lige en 

tur på WasteLab. 

 

Her fik de en rundtur på 

forbrændingsanlægget, 

hvor de så, hvordan 

fjernvarmerørene laver 

varmeveksling, og 

hvordan skraldet samles 

i en kæmpe silo, større 

end Rundetårn. 

 

Efter rundturen 

arbejdede eleverne i 

laboratoriet, hvor de 

kunne lave en række 

forsøg med materialer, 

som vi ikke kan have i skolens fysiklaboratorie. Der var bl.a. et, hvor man rensede røg for 

svovl, hvorved man undgår at udlede stoffet, der ellers danner syreregn i atmosfæren.  

 

Eleverne 

arbejdede også 

med spildevand 

og med 

restprodukter fra 

forbrænding af 

affald.  

 

Rigtig god tur 

med engagerede 

elever, der fik ros 

af vores 

underviser for at 

være super 

hyggelige.  
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Observation 

af naturen 
 

Friluftsrådet har sendt   

3. klasse et sæt 

materialer, som eleverne 

skal bruge til at 

observere naturen 

gennem fire uger.  

 

Vi har nu været i gang i 

to uger, og det går rigtig 

fint. Eleverne øver sig i 

at være omhyggelige, 

når de observerer 

omgivelserne, og at tage 

nøjagtige notater i deres 

hæfter.  

 

Det har været koldt og regnet de sidste lektioner, så eleverne har lavet deres observationer fra 

klassens vindueskarm. Nu glæder vi os til varme, så vi kan udklække sommerfugle i klassen. 

 

  

Gæt et ord 
 

I 8. klasse har eleverne øvet sig i at 

gætte ord i et spil, hvor man  

skal hjælpe sine medspillere med 

ledeord.  

 

Ideen er at få de andre til at gætte 

ting eller begreber ved hjælp af  

ord, som skal få dem til at tænke  

på det skjulte ord.  

 

Det er faktisk sværere, end man 

skulle tro… 
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Med 8. til Introdage 
 

I uge 10 var 8. klasse på Introdage.  

 

Det var fire meget spændende dage, hvor 

eleverne kom ud på to forskellige 

uddannelsessteder for at snuse til, hvad 

fremtiden kan byde.  

 

Mandag og tirsdag foregik på en erhvervsfaglig 

linje, Next på Nørrebro. Her skulle eleverne 

løse opgaver i et læringsspil, som krævede 

kreativ tænkning, praktiske færdigheder og 

teamwork. Desuden skulle alle lave en lille 

model af et bord-bænkesæt i træ.  

 

Onsdag og torsdag var klassen på Niels Brocks 

Internationale Gymnasium – så det var tilbage 

på skolebænken, hvor der skulle læres kinesisk 

og virksomhedsøkonomi. 

  

Nogle dage, der gav de unge mennesker en 

bedre fornemmelse af fremtidsmulighederne! 

 

Melonpåfugle 
 

Der er mange kreative produktioner i 

faget madkunst.  

 

Et af de mere specielle er  

Watermelon Peacocks – melonpåfugle.  

 

Denne specialitet kan også kombineres 

med andre frugter, bær og knust is.  

 

Den kan serveres som en bowle til en 

god fest, eksempelvis en sommerfest 

med grill-tropeaften og kølig melon… 
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Indretningsarkitekterne 
 

• Der skal være læsehjørne og hyggerum. 

 

• Der skal være lys i tavlen, så man kan trykke på en 

knap hver gang, der bliver lavet en eksamen – så 

tæller den selv. Tavlen skal være kæmpestor, og 

der skal være atlas i den. 

 

Ja, alle var aktive, fuld af gode ideer og super dygtige til 

at samarbejde. 

 

For 4. klasse målte op og indrettede et 

ønskeklasseværelse – uden at skele til økonomien! 

 

 

Gefion-hvem? 
 

 

I 5. klasses danskbog står der: Fortæl 

om den nordiske gudinde Gefion. 

 

Hurtigt finder eleverne ud af, at myten 

om gudinden Gefion fortæller, at hun 

udpløjede Sjælland fra Sverige, og 

dermed efterlod svenskerne med den 

store sø Mæleren. 

 

Gefionspringvandet ligger lige ved Kastellets indgang. 

 

Så det var bare om at komme afsted og se Gefion pløje 

med sine fire okser - dog uden springvand på denne 

årstid – og det skulle da udnyttes med klatretur.  

 

Vi var også inde på Kastellet - fæstningsværket, som 

blev påbegyndt af Christian den 4. 
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Thorvaldsens 

museum 
 

4. klasse var på 

Thorvaldsens Museum den 

13. marts.  

 

Eleverne deltog i et 

undervisningsforløb, hvor 

de skulle undersøge 

museets gulve og prøve at 

tegne et mønster.   

 

Eleverne var glade for 

dagen og fandt det meget 

interessant.  

 

 

Lærere skal da også lære! 
 

Fra 2020 bliver Håndværk og 

Design et eksamensfag i 8. klasse – 

så det er på med vanten og i gang 

med forberedelserne.  

 

Derfor deltog Søren, Nyla og Anne 

Marie i seminarer på henholdsvis 

Arken og Carlsberg. 

 

De lavede friser, lamper, brugte kridt 

og lak, fordybede sig i værker af den 

australske kunstner Patricia Picinini 

om rettigheder og etik, og så skrev 

de digte om jordens sårbarhed i 

forhold til forurening, 

genmanipulation og andet.  

 

Det var to enormt inspirerende 

seminarer.  
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Fastelavn 
 

Mandag den 4. marts holdt vi 

fastelavnsfest for stueetagens elever.  

 

Alle mødte glade og udklædte op, klar til 

den helt store tøndeslagning.  

 

Og tøndeslagning blev det. Det tog næsten 

1½ time for eleverne at få tønderne banket 

ned.  

 

 

 

Der var købt ekstra stærke tønder, og havde det 

ikke været for Claus' hjælp med sin 

minivinkelsliber, havde de såmænd nok stadig 

stået og slået til dem.  

 

 

 

 

Kattekonge og kattedronning blev fundet i hver klasse 

og slikposerne tømt i en fart.  

 

Efter en lille times lege gik vi tilbage til klasserne, hvor 

benene blev hvilet under vores frokost.  

 

Det var en flok meget trætte og glade børn, der kunne 

gå ned i SFO'en. 
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Sikke en dag! 


