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10. klasse 

 

Til dig der næsten er parat til at gå i 

gymnasiet… 

 

 

 

 Kildeskolen  

     Høffdingsvej 14 

     2500 Valby 
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Du har sikkert set en masse brochurer, der fortæller om, hvor sjovt det skal være at 

gå i 10. klasse.  

 

På nogle skoler kan du dyrke sport, på andre kan du tegne, male, designe tøj og en 

masse andet.     

 

Det er spændende aktiviteter.  

 

Men hvis du gerne vil i gymnasiet, er det er vigtigere, at du bliver dygtig til dansk, 

matematik, engelsk og fysik.  

 

Måske kan du ikke analysere en tekst, selv om du hørte om det i 8. klasse.  

 

Det kan være, at du blev træt af matematik i 5. klasse.  

 

Og måske gik du helt i sort, da fysiklæreren fortalte om kemiske reaktioner i 7.  

 

Dine faglige usikkerheder skal løses, så du er sikker i fagene. 

 

Og med den sikkerhed bliver du parat til gå i gymnasiet eller på HF!  

 

Det er det, vi arbejder med i vores 10. klasse.        

 

Større faglig sikkerhed!              

 

Vi hører efter, når du siger, at der er noget, du ikke forstår. Og vi hjælper dig med at 

finde svar på alle spørgsmål! 

 

Det er ligegyldigt hvor "dumme" spørgsmålene er – vi forventer, at du bliver ved med 

at spørge, indtil du forstår materialet.     

 

Hvis vi ikke kan løse dine usikkerheder i klassen, får du individuel undervisning.  

 

Du arbejder med alle skriftlige afleveringer på skolen og får hjælp i vores lektiecafé.  
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Selvfølgelig skal du selv gøre en indsats.  

 

Du gør en ekstra indsats – og vi hjælper dig!     

 

Du slutter skoleåret med at gå op i Folkeskolens Prøver for 9. klasse (FP9) uden 

udtræksfag.  

 

Husk at året bliver brugt på at rydde op i fagene dansk, matematik, engelsk og fysik – 

og ikke at overvælde dig med nye usikkerheder!           

 

Og en god FP9 giver adgang til gymnasiet og HF.   

 

Hvis du er interesseret, skal du eller dine forældre kontakte os på 38790140 eller 

sende en mail til info@kildeskolen.dk     

 

Så arrangerer vi et møde, hvor vi taler om dine mål, faglige styrker og svagheder og 

om samarbejdet i det nye skoleår.   

 

Hvis du så ønsker at gå i 10. klasse hos os, kan vi melde dig ind.     

 

Vi går i gang onsdag den 12/8 2020 – klokken 9:00. 

 

Bare så du ved det: Der er kun plads til 20 elever.    

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

 

Niels Bergstedt, skoleleder               

 

 

 

 

  

mailto:info@kildeskolen.dk
mailto:info@kildeskolen.dk
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Informationer om Kildeskolen 

Baggrund  

Kildeskolen blev grundlagt i 1985.  

Vi er en friskole, som underviser på alle 

trin fra 0. til 10. klasse.  

Skolen følger Undervisningsministeriets 

Lov om Friskoler, og undervisningen 

bygger på ministeriets 

pensumbeskrivelser.   

Ved afslutningen af 9. eller 10. klasse 

aflægger eleverne folkeskolens 

afgangsprøve, den såkaldte FP9. 

Skolen har omkring 175 elever og 18 

lærere, som er ansat på baggrund af 

faglige og pædagogiske kvalifikationer – 

og lyst til at hjælpe børn og unge!  

Hver klasse har højst 20 elever, så lærerne 

kan overskue og støtte den enkelte elevs 

fremskridt og trivsel.  

Skolens økonomi bygger på statstilskud 

og forældrebetaling.    

Vi har en forældrevalgt bestyrelse, og 

den daglige ledelse forestås af skoleleder 

Niels Bergstedt og viceskoleleder Anna 

Buch Lawaetz.  

Skolen har licens hos Applied Scholastics 

(Anvendt Studium), som er en 

international organisation, der har til 

formål at forbedre uddannelse med 

Hubbards læringsmetode.   

Skolen er medlem af Dansk 

Friskoleforening, som giver råd og 

vejledning til friskoler. 
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Hvad siger forældre og elever? 

 

 
 

Super forstående skole hvor undervisningen tilpasses hver enkelt elev. Endelig en 

skole hvor min datter føler sig værdsat og anerkendt af alle lærerne. 

Mor til elev i 10. klasse 

 

 

 

En skole som har gjort det trygt for min datter at gå i skole. 

Mor til elev i 10. klasse 

 

 

 

Vores datter skiftede fra kommunal skole til Kildeskolen og er derfra gået fra 

skoletræt til skoleglad. 

Hendes karakterer er samtidig gået fra middel til top og grundet skolens program om 

at lære fra bunden og skolens dygtige og samarbejdsvillige lærere, har hun nu også 

fået en bedre forståelse for matematikken og dermed lysten til at lære.  

Far til elev i 9. klasse 

 

 

 

Det sociale på skolen er også i højsædet og det gør at vores datter er tryg og gad for at 

gå i skole. 

Mor til elev i 10. klasse 

 

 

 

Jeg synes, at det er en super god skole. De er gode til at undervise, de er dygtige og 

professionelle og jeg har lært super meget. Klart den bedste skole, jeg har gået på!   

Elev i 10. klasse 

 

 

 

Endelig en skole hvor min datter føler sig værdsat og anerkendt af alle lærerne. 

Mor til elev i 10. klasse 

 
 

 

Jeg vil med stor glæde anbefale Kildeskolen. 

Mor til elev i 10. klasse 
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Læringsmetoden 

 

Hvorfor kan man ikke huske det, 

man har læst? Hvorfor bliver man 

vred og irriteret på et fag? Eller 

træt og forvirret? Hvorfor giver 

man op?  

 

Man skulle tro, at fagene var for 

svære - eller at man selv er dum.  

 

Men det er ikke sandt! I 

virkeligheden mangler man bare 

en ordentlig måde at lære på!  

 

Det er det bogen Lær at Lære handler om. 

 

Bogen bygger på Hubbards forskning om studie, og den viser tre grunde til, at det kan 

være svært at lære et eller andet. Og den viser hvordan du selv kan løse besværet.      

 

Vi gennemgår bogen i starten af skoleåret, så det bliver lettere for dig at lære noget 

nyt.    

 

Dine lærere kender læringsmetoden – de hjælper dig med at klare forhindringerne.   

 

Målet med studiemetoden er:  

 

• Større læringsglæde  

• Større faglig sikkerhed  

• At du kan studere på egen hånd 
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Skema og fag 

 
De faste fag på dit skema er dansk, matematik, engelsk og fysik. 

 

Vi starter hver dag klokken 9:00.  

 

I flexfag kan du vælge at arbejde med biologi, geografi, historie og samfundsfag, men 

kommer ikke til afgangsprøver i fagene.  

 

Det er også i flexfag, at du kan arbejde ekstra med de fag, der giver mest besvær.  

 

På skemaet er der sat tid af til dit arbejde med skriftlige afleveringer – her får du 

hjælp af dine lærere. Timerne er obligatoriske.     
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Elevplaner 
 

 
.        

  
 

 
 

 

  

I starten af skoleåret får du en 

elevplan. Den viser de ting, du skal 

arbejde med i løbet af året.      

 

Elevplanen viser både emner for 

hele klassen, og emner som kun du 

skal have på plads.     

 

Med elevplanen kan du følge dine 

fremskridt uge for uge, og det er let 

at se, om du er foran, eller om du 

skal gøre en ekstra indsats.  

 

Elevplanen viser også, om du har 

styr på dine afleveringer, og om du 

kommer til tiden.  

 

Planen sendes til dine forældre tre 

gange i løbet af skoleåret, så de kan 

se dine fremskridt.  

 

Elevplanen bruges i årets to 

forældrekonsultationer, hvor vi 

gennemgår planen – helt uden 

kritik og unødvendig diskussion. 
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Stoffri skole 

Kildeskolen er en stoffri 

skole.  

Stoffer ødelægger både 

livskvalitet og læringsevne.  

Derfor bliver alle elever 

informeret om 

konsekvenserne ved 

indtagelse af alkohol og 

narkotika.  

Vi underviser ikke elever, 

der indtager stoffer. 

 

Parat til at lære noget nyt - hver dag! 

Når undervisningen starter 

klokken 9:00, skal du møde til 

tiden – frisk og veludhvilet.  

Du skal have spist god 

morgenmad og sørge for at 

have mad med i skole − det 

kræver meget energi at studere! 

Sørg for at være parat hver 

morgen, så du ikke ødelægger 

din uddannelse med sløve 

skoledage.   

  

Rygning 

Vi blander os ikke i, om du ryger − men forventer selvfølgelig, at du tager hensyn til 

dine omgivelser.   

Du må ikke ryge på skolens område, men kan gå uden for i frikvartererne.  

Hvis du er på tur med klassen, skal du rette dig efter de rygeregler, der findes på det 

sted, vi besøger.         
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Lektiecafé 

Lektiecaféen er åben fra mandag til 

torsdag ind til 16:30.  

Her hjælper lærerne dig med dit 

hjemmearbejde.   

Vi anbefaler stærkt, at du afslutter 

dagens arbejde i lektiecaféen, før du 

tager hjem. 

   

Undervisning i prøveperioden 

På Kildeskolen har vi ingen læseferie.  

Så snart de skriftlige afgangsprøver er 

færdige, bruger vi hver dag på at forberede 

dig til de mundtlige eksamener.  

Undervisningen i prøveperioden er obligatorisk. 

 

Forældremøde og forældrekonsultationer 

Du og dine forældre skal deltage i ét forældremøde og to forældrekonsultationer i 

løbet af året.  

Forældremødet afholdes lige efter sommerferien, og det handler om, hvad der skal 

ske i løbet af året. I får udleveret en kalender med datoer for: 

• Afleveringer i dansk, matematik og engelsk  

• De to terminsprøver 

• Skriftlige afgangsprøver 

• Forældrekonsultationer 

• Projektuge og projektfremlæggelse 

• Fridage  

• Årets studietur 

• Datoer for afgangseksamen 

De to forældrekonsultationer afholdes lige efter terminsprøverne. Her gennemgår vi 

dine karakterer, din elevplan og din uddannelsesparathedsvurdering.   
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Studietur  

Hvert år tager 10. 

klasse på studietur 

til en europæisk 

storby i fem dage i 

september eller 

april måned.    

Alle skal med!  

Gennem de sidste 

år har vi besøgt 

Berlin, Dublin, 

Prag, Edinburgh, 

London, Rom og 

Paris.   

Der er ikke en fast 

pris for studieturen, da den afhænger af rejsemålet.  

Nærmere information om tid, sted, pris og andre praktiske oplysninger vil blive givet 

på det første forældremøde i starten af skoleåret. 

 

Projektuge 

Projektugen handler om 

uddannelse og erhverv.  

I starten af januar bruger du 

fem dage til at søge 

informationer om din 

uddannelse og dine 

arbejdsmuligheder.  

Du skal også sætte dig ind i 

økonomien under din 

uddannelse, adgangskrav og 

meget andet.    

Bagefter skal du fremlægge 

fremlægges projektet.       
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Fridage udenfor ferieplanen 

På Kildeskolen har vi en 

fast ferieplan.  

Den udleveres ved 

forældremødet og findes 

på skolens hjemmeside.  

For at få størst udbytte af 

undervisningen, skal du 

følge ferieplanen.   

Hvis du har brug for en 

enkelt fridag, skal dine 

forældre informere 

klasselæreren om det.  

Drejer det sig om flere 

sammenhængende dage, skal dine forældre sende en ansøgning til skolens leder 

senest 14 dage før fridagene.  

 

Hjemmeside 

 

På hjemmesiden www.kildeskolen.dk  kan du finde baggrundsdata om skolen og 

kalenderdata. På denne side kan du også downloade skolens blad. 

 

 

Skoleblad 

I skolebladet Kildeskolenyt! 
kan du læse om store og små 

begivenheder fra skolens 

hverdag og årets gang. Bladet 

indeholder praktisk 

information, kalenderdata, 

billeder fra hverdagen, 

ture, arrangementer og meget 

andet. Bladet mailes til dig 

hver måned.   

http://www.kildeskolen.dk/
http://www.kildeskolen.dk/
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Beliggenhed 

 

Kildeskolen ligger på Høffdingsvej 14, som 

er en sidegade til Vigerslev Allé i Valby.  

Der er 100 meter til Vigerslev Allé Station.  

Stationen ligger på Ringbanen, hvor linje F 

kører hver 5. minut mellem Hellerup og Ny 

Ellebjerg Station.  

På Vigerslev Allé kører busserne 1A, 132 og 

133 ind og ud af byen. 

 

 

 

 

Høffdingsvej 14  
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Priser 

 

Indmeldingsgebyr er et beløb, der betales for at stå på venteliste og for at dække 

skolens udgifter ved indmeldelse.   

Depositum er et beløb, der betales til dækning af uforudsete udgifter. Beløbet 

tilbagebetales ved skoleårets afslutning, hvis du har passet godt på dine bøger og 

skolens materialer. 

Skolepenge er den månedlige betaling for undervisningen. Beløbet opkræves 12 

gange i løbet af skoleåret − første gang den 1/8 og sidste gang den 1/7.   

Bogpenge er et beløb, der dækker ekstra udgifter til materialer. Beløbet opkræves kun 

1 gang den 1/8.    

Betaling til Støtteforening er en frivillig ordning. Beløbet dækker forældrebestemte 

arrangementer eller indkøb. Betalingen sker med et særligt girokort, og den er på 

150kr. for enlige eller 250 kr. for par.  Beløbet er frivilligt og betales 1 gang årligt, 

den 1/8. 

Den 1/8 skal der altså betales:  

 

Her efter er den månedlige betaling 1300,-  

Udgift til studieturen, som afholdes i marts eller april, er omkring 2800,- kroner.  

 

 

Indmeldelsesgebyr 1200,- 

Depositum 1300,- 

Skolepenge 1300,- 

Bogpenge  400,- 

I alt 4200,- 
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Kontakt 
 

Adresse: Kildeskolen, Høffdingsvej 14, 2500 Valby 

Hovednummer: 38790140,  

Hjemmeside: www.kildekolen.dk   

Mailadresse: info@kildeskolen.dk 

Direkte mailadresse til skoleleder: niels@kildeskolen.dk 

 

 
Dine lærere 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

       Anne-Mette Rix                                                 Rikke Pedersen                        

Klasselærer, Matematik                                                   Dansk                                 

      Maria Märcher                                                     Heidi Brandt 

           Engelsk                                                                 Fysik                                        

http://www.kildekolen.dk/
http://www.kildekolen.dk/
mailto:info@kildeskolen.dk
mailto:info@kildeskolen.dk
mailto:info@kildeskolen.dk
mailto:info@kildeskolen.dk
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Eksamen og fest! 


