
 1 

                                                                           

 

           

          

 

         
 ... hvor dygtige lærere 

    giver eleverne en spændende   

    skoledag! 

  

 

 Kildeskolen  

     Høffdingsvej 14 

     2500 Valby 



 2 

 

  

© 2019 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. 
 



 3 

 

 

 

   

 

 

Der kan være mange grunde til at lede efter en ny 

skole: Familien flytter, mobning, dårligt samarbejde 

– eller fordi barnet skal have bedre undervisning.   

 

Et skoleskift kan virke uoverskueligt. Man ved, 

hvad man har, men det er svært at finde en skole, 

som vil give jeres barn en lærerig, udfordrende og 

spændende skoledag.  

       

På Kildeskolen har vi dygtige og engagerede lærere, 

som indretter undervisningen efter den enkelte elev.  

 

Den hurtige har ret til at lære uden at skulle vente, og 

den langsomme skal hjælpes fagligt uden kritik eller bebrejdelse.  

 

På vores skole har vi både fælles og individuel undervisning og i klasserne er der 

højst 20 elever.  

 

Fra første skoledag afstemmer vi alle forventninger – og det giver et godt skole/hjem 

samarbejde.  

 

Med vores elevplaner kan I følge barnets faglige udvikling og deltage i konstruktive 

skole/hjem samtaler, som bygger på fakta uden kritik.  

 

Vi underviser også i hvordan man lærer, så barnet bevarer sin læringsglæde – for det 

er vigtigt, når man skal gå i skole i 10 år.   

 

Med dette informationshæfte vil vi gerne præsentere Kildeskolen.  

 

Hvis I er interesserede, kan I ringe eller maile til skolen og aftale tid til en 

rundvisning og en samtale.  

 

I løbet af samtalen finder vi ud af, om jeres barn skal have tre prøvedage på vores 

skole eller I vil søge andet tilbud.  
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Vi starter prøvedagene med faglige tester for at finde ud af hvilken undervisning, 

barnet har brug for. Skal fag samles op? Skal barnet bare fortsætte med den 

almindelige undervisning eller arbejde med materialer fra et højere klassetrin?  

 

Bagefter deltager barnet i klassens aktiviteter for at se, om det er god klasse at være i. 

Klasselæreren taler også med barnet for at finde ud af, om det er en opgave, vi kan 

løse.           

 

Hvis barnet ønsker at gå på Kildeskolen, og klasselæreren kan løse opgaven, inviterer 

vi til en indmeldelsessamtale.  

 

Her gennemgår vi skolens værdigrundlag, målsætninger, ordensregler, forventninger 

til forældre og andre praktisk ting.   

 

Når det er ordnet, er jeres barn elev på Kildeskolen.  

 

Hvis I ønsker en rundvisning på skolen, skal I kontakte skolesekretæren Marie på    

38 79 01 40 eller sende en mail til info@kildeskolen.dk.   

 

Lad os se om vi skal arbejde sammen for at give jeres barn en god og lærerig 

skolegang! 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

  

 

 

Niels Bergstedt, skoleleder              Anna Lawaetz, viceskoleleder 
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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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Værdigrundlag  

Kildeskolen skal være en rummelig skole, hvor der er plads til elever, som ønsker at 

forbedre deres kundskaber og færdigheder.  

 

Alle forældre og elever har ret til deres egne politiske overbevisninger og religiøse 

tro. Vores skole er hverken politisk eller religiøs. Vi koncentrerer os udelukkende om 

at skabe et miljø, hvor der dyrkes faglig sikkerhed, samarbejdsevne, selvrespekt 

og respekt for andre.  

 

Hver elev har ret til at opnå kundskaber og færdigheder i eget tempo. Mennesker er 

forskellige, og det er deres indlæringshastighed også. Den hurtige elev må ikke 

bremses, og den langsomme skal havde den tid, det tager.    

 

Læring foregår bedst i et udfordrende, respektfuldt og anerkendende miljø. Derfor er 

én af skolens vigtigste opgaver at udfordre hver elev optimalt – både socialt og 

fagligt – med passende hensyn til elevens evner.  Er udfordringerne for store, taber 

eleven. Er udfordringerne for små, taber eleven også.   

 

Læring skal både omfatte 

individuel fordybelse og fælles 

aktiviteter. Den rette balance sikrer 

fortsat læringsglæde.    

 

Rammerne for læringen skal være 

lette at forstå. Derfor har vi enkle 

ordensregler, som er med til at 

skabe et miljø af tryghed og 

sikkerhed for alle.   

 

Vores elever skal opleve, at 

uddannelse ikke blot er en 

nødvendighed men også en 

glædelig aktivitet, der bidrager til et 

arbejdsomt, kreativt og dynamisk liv. 

 

Vores elever skal have en grunduddannelse, som åbner dørene for videre 

uddannelse.   

 

Vores elever skal have en grunduddannelse, der hjælper dem til at deltage i og tage 

ansvar for vores demokratiske samfund – som individer og som del af fællesskabet. 

 

Med ovenstående værdigrundlag finder vi, at det er vigtigt, at eleverne kender og kan 

klare de forhindringer, som ethvert studie indebærer. Derfor uddanner vi dem i 

en brugbar og effektiv læringsmetode, som i sin enkle form er beskrevet i bogen   

Lær at Lære, baseret på Hubbard’s værker om læring.   
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Læringsmetoden 

 

Bogen Lær at Lære beskriver den 

læringsmetode, vi bruger på 

Kildeskolen. Bogen udleveres til 

alle elever, så snart de kan læse den 

– almindeligvis i 4. eller 5. klasse.   

 

Vi anbefaler, at I selv læser bogen 

eller deltager i et seminar om 

læringsmetoden, så I bedre kan 

hjælpe jeres barn, hvis et fag bliver 

vanskeligt.    

 

I 1960’erne udforskede Hubbard 

området studie for at finde ud af, hvad der forhindrer en person i at forstå og kunne 

bruge et fags materiale.    

 

Hvis man ønsker at blive dygtig til noget, er der tre forhindringer, som kan ødelægge 

læringen:   

 

• At læringen bliver for teoretisk 

 

• At man ikke forstår ordene  

 

• At man springer over læringstrin  

 

De tre forhindringer skaber ubehagelige reaktioner, blandt andet kedsomhed, vrede, 

hovedpine, forvirring, at man glemmer – eller at man giver op! 

 

Vi har vist alle prøvet det!  

 

Kildeskolens lærere er fortrolige med læringsmetoden.  

 

Vi er opmærksomme på reaktionerne og hjælper eleverne, så de efterhånden selv kan 

klare forhindringerne.  

 

Der kan være andre grunde til en svær 

skoletid: Uro i hjemmet, dårlig kost, for 

lidt søvn, overdreven kritik eller for lang 

tid foran skærmen.  

 

Hvis det forstyrrer læringen, skal 

skole/hjem samarbejdet løse problemet.     

Det er vigtigt at vide 

hvordan man lærer... 
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Læring er andet end 

bøger ... 
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Elevplaner 

 

 
Hver elev har en elevplan, der viser de 

faglige fremskridt uge for uge.  

 

Hvert fag er opdelt i mange små trin.  

 

Der kan f.eks. være 80 trin, som eleven 

skal gennemgå i 5. klasses dansk eller 72 

trin i 9. klasses matematik.        

 

Når eleven har gennemgået alle trin, er 

årets pensum afsluttet.  

 

Når årets pensum er afsluttet i et fag, kan 

eleverne tage hul på næste års pensum – 

eller fordybe sig i andre emner. 

 

Elevplanen viser også, om eleven kommer 

til tiden og er i skole hver dag.     

 

Elevplanen benyttes ved årets to 

skole/hjem samtaler og sendes til jer tre 

gange årligt, så I kan følge med.   

 

Elevplanen viser tydeligt, om et fag halter, 

og der skal gøres en ekstra indsats, eller 

om eleven er foran og har styr på sine 

studier ‒ almindeligvis er der meget at 

være stolt af!     

   

Med de præcise elevplaner opnår vi et 

konstruktivt samarbejde, som bygger på 

fakta og ikke meninger eller følelser.   

 

Eleverne har stor fornøjelse af planerne.  

 

De kan lide at se, om de når det hele, om 

de er foran eller skal gøre en ekstra 

indsats.  
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Undervisningsplaner   
 

 Undervisningsministeriet har udgivet en 

række pensumbeskrivelser under overskriften 

Forenklede Fælles Mål.   

 

Undervisningen på Kildeskolen følger disse 

målsætninger.    

 

Hvert år gennemgår lærerne målsætningerne 

for deres fag og reviderer det nye års 

undervisningsplaner.    

 

Med de nye undervisningsplaner formulerer 

klasselærerne det kommende års elevplaner.     

 

Du kan se alle undervisningsplaner og 

elevplaner vores hjemmeside.  

  

 

 

 

På den måde får lærerne 

styr på årets pensum, og 

det giver en fortløbende 

forbedring og styrkelse 

af undervisningen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningen 

skal udvikles... 

 

hele tiden! 
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Skolehuset 

 

Skolebygningen har tre 

etager og kælder.   

 

0.-4. klasse hører hjemme 

på stueetagen, 5.-8. på 1. 

sal og 9.-10. på 2. sal.  

 

På hver sal er der et stort 

fælleslokale. 

 

Kælderetagen indeholder 

SFO, teaterscene, boldbane, 

sløjdlokale og et stort åbent 

køkken. Denne etage 

bruges også til 

arrangementer, 

teaterforestillinger o.a. 

 

På stueetagen har vi 

musiklokale samt et 

værksted til undervisning i 

kunst.  

 

På 1. sal findes et moderne 

it-lokale til individuel it-

undervisning og 

filmforevisning. På samme 

sal ligger vores 

velindrettede fysiklokale.  

 

På 2. sal er der kontorer til 

skolesekretær, skoleledelse, 

uddannelsesvejledning og 

sundhedsplejerske – og her 

ligger også vores 

lærerværelse.  

 

Fælleslokalet på 2.sal er 

indrettet som biograf og 

aktivitetsrum og til 

fremlæggelse af projekter.  
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It i undervisningen 

De skriftlige afgangsprøver afholdes nu elektronisk.  

Her skal de vise, at de kan håndtere skrive-, regne- og tegneprogrammer, få 

computeren til at arbejde for sig og hente informationer på nettet. I nogle af de 

mundtlige skal eleverne vise, at de kan håndtere regneark og it-præsentationer.     

For at give eleverne disse færdigheder, inddrager vi it i undervisningen så tidligt som 

muligt og så bredt som muligt.        

Men vi fastholder også fordybelse, grundighed og forståelse – vi dropper hverken 

bøger eller øvelse, fordi it er moderne!    

 

Stoffri skole 

Stoffer ødelægger 

menneskers livskvalitet 

og læringsevne.  

Da unge har let adgang 

til stoffer, informerer 

vi om konsekvenserne 

ved indtagelse af 

alkohol og narkotika.  

Vi underviser ikke 

elever, der indtager 

stoffer – det er en 

umulig opgave!  

 

 

Mobbepolitik  

Vi accepterer ikke mobning og har en klar mobbepolitik.    

Vi ønsker at skabe og bevare trygge omgivelser, hvor eleverne frit kan udtrykke sig 

og hvor deres læringsevne, kreative evner og talenter kan komme til udtryk.  

(Se Kildeskolens Ordensregler) 

 



 13 

Hvad vi forventer af forældrene 

Forudsætningen for en           

spændende skolegang og gode                

faglige resultater er et 

velfungerende samarbejde                

mellem elev, lærere og forældre.  

Derfor skal I have at vide, 

hvordan I bedst kan støtte det 

fælles projekt.  

Som forældre skal I sørge for:  

• At hjælpe barnet med at 

være klar til dagens arbejde, det vil sige at barnet har sovet nok, spist nærende 

morgenmad og møder til tiden. 

• At barnet har sund og tilstrækkelig mad med i skole, så barnet har energi 

gennem hele skoledagen. 

• At barnet har sine arbejdsredskaber (blyanter, kuglepenne, linealer, 

regnemaskine og lignende) med i skole, og at der er ordbøger i hjemmet. 

• At barnet har idrætstøj med i skole, og at barnet har tøj med, som passer til 

årstiden og dagens aktiviteter.   

• At støtte barnets hjemmearbejde og barnets studie i lektiecaféen. 

• At informere klasselæreren eller skolelederen, hvis barnet ikke trives på skolen 

eller hvis barnet ikke oplever gode faglige fremskridt. 

• At informere skolelederen, hvis hændelser i barnets liv forventes at forstyrre 

barnets skolegang. 

• At informere skolen i tilfælde af barnets fravær. 

• At deltage i klassens to årlige forældremøder og to årlige 

forældrekonsultationer.   

• At barnet deltager i klassens ture, lejrture og studieture 

• At betale skolepenge til tiden hver måned. 

Vi ønsker også, at I 

• Deltager i skolens to årlige arbejdsweekender. 

• Deltager i skolens to årlige arrangementer, sommerfest og julefest. 

• Deltager i den årlige generalforsamling. 

       Endelig håber vi, at I sørger for 

• At hjælpe barnet med at finde og deltage i sportslige aktiviteter.  

• At hjælpe barnet med at finde og deltage i kreative aktiviteter. 

• At hjælpe barnet til at deltage i hjemmets aktiviteter, så barnet oplever, at dets 

bidrag til familien virkelig betyder noget.  
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Qual 

 

 

På skolen har vi en afdeling, 

kaldet Qual. 

Qual betyder kvalificering – at 

blive god til at gøre noget.  

 

Det er her, at vi tester nye 

elevers læringsniveau.  

Det er også her, at vi laver 

programmer, som hjælper 

hver elev med at samle op på 

faglige svagheder.     

Når eleverne går i Qual, 

modtager de individuel 

undervisning – og returneres 

til klassen, så snart problemet 

er løst.    

Hvis en elev giver op eller er 

skoletræt, kan det selvfølgelig 

tage længere tid at håndtere 

situationen.   

Fire gange om året udfører Qual en spørgeundersøgelse, hvor alle eleverne skal 

beskrive, hvordan de har det med fagene. Her efter retter faglærerne op på svage 

områder med individuel undervisning.         

Endelig inspicerer Qual undervisningen 

for at dygtiggøre og videreuddanne 

lærerne.  

Alle elever og lærere kan frit søge hjælp i 

Qual.  

 

 

 

Her er plads til fælles 

og individuel 

undervisning ... 
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Lektiecafé 

Skolens lektiecafé er åben mandag til torsdag mellem 14:00 og 16:30. Her får 

eleverne hjælp af lærere med deres lektier.  

Lektiecaféen er en frivillig ordning – eleverne kan vælge at tage arbejdet med hjem.    

 

Når der er 

afgangsprøver 

Afgangseleverne undervises 

hver dag mellem prøvedagene.  

Vi har ikke læseferie, men 

bruger den sidste tid på at 

forberede eleverne bedst 

muligt til prøvefagene.  

 

Forældremøder og 

konsultationer 

Der er to forældremøder i løbet af skoleåret. Det første afholdes lige efter 

sommerferien, og her orienterer skolelederen og klasselæreren om generelle planer 

for skoleåret.  

Det andet forældremøde afholdes efter behov.  

I skal også deltage i to forældrekonsultationer i løbet af skoleåret. Her vurderes jeres 

barns faglige fremskridt og trivsel, og vi aftaler, om noget skal styrkes.  

Hvis I synes, at der er behov for flere møder med klasselærer eller skoleleder, skal I 

bare kontakte skolen. 

 

Forældre og læringsmetode 

Skolen tilbyder hvert år et Lær at Lære seminar til forældre, så I bedre kan støtte jeres 

barn med hjemmearbejdet. Vi har erfaret, at forældrene også bruger læringsmetoden 

med gode resultater.  

Seminaret tager 3-4 timer og afholdes, når 8-10 forældre ønsker det.   
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Elevråd  

 

Vores elevråd består af repræsentanter fra 

5. til 10. klasse.  

 

Rådet vælges af klasserne i starten af 

skoleåret.  

    

Elevrådet er talerør for alle elever på 

skolen, og det mødes så ofte, der er brug 

for det.  

 

Elevrådet har gennem tiden arbejdet med 

kommunikation mellem klasserne, bedre 

sanitetsforhold og forbedring af 

undervisning og materialer.   

 

    

  

Vi lytter til eleverne... 
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SFO  

 

Skolefritidsordningen er et 

tilbud til alle elever, som 

går i 0. til 3. klasse. 

SFO’en er åben fra 

7:00 indtil undervisningen 

starter klokken 9:00. Efter 

skoletid åbner SFO’en      

kl. 13:00 og lukker 17:00. 

Børnene er i centrum: Det 

skal være et dejligt, trygt, 

kreativt, udfordrende og 

sjovt sted at være. 

Børnene kan 

uforstyrret tegne, male, sy, 

snedkerere, klippe/klistre, 

arbejde med perler 

og smykker, synge/danse 

m.v. De spiller også 

bordfodbold med stor iver!  

Den indendørs boldbane er 

et stort hit – især hos 

drengene! Pigerne går 

dog ikke af vejen for at 

udfordre dem!  

I SFO’en serveres hver dag 

mad – nogle gange får 

børnene kage, som de selv 

bager.   

  

Tilmelding sker almindeligvis før 

det kommende års skolestart, men 

man kan selvfølgelig tilmelde sit 

barn i løbet af skoleåret. 

Udmelding skal ske med 30 dages 

varsel.  

Leg og hygge... 
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Sommerskole 

Skolen er åben i de første 3 uger af sommerferien, hvor Sommerskolen foregår 

tirsdag, onsdag og torsdag fra 10:00 til 14:00.  

Her kan eleverne arbejde intensivt med ét eller flere fag, indhente det forsømte eller 

fordybe sig i et ønskefag.  

Tilmelding til Sommerskolen er nødvendig af hensyn til lærerbemanding.  

Det koster ikke ekstra at benytte dette tilbud.  

 

Sommer-SFO 

SFO’en har åbent de første tre uger af sommerferien fra kl. 7:00 til 17:00.  

Her er der mange spændende aktiviteter og daglige ture.  

Tilmelding er påkrævet af hensyn til personalebemanding.  

Det koster 500,- kr. per uge at deltage i skolens Sommer-SFO.   

 

SFO-koloni 

Den årlige koloni 

for børn, der går i 

SFO’en, afholdes i 

sommerferiens 

sidste uge.  

Du modtager 

nærmere 

information om 

tid, sted, pris og 

andre praktiske 

oplysninger inden 

sommerferien.  

Tilmelding er 

påkrævet.  
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Lejrskole og studieture 

Det er en 

tradition, at 

hver klasse 

tager på en 

årlig lejrskole.  

Ofte slår to 

eller tre klasser 

sig sammen, 

mens andre 

klasser tager af 

sted alene.  

Lejrskole er en 

obligatorisk del 

af vores 

undervisning.  

Afgangsklasserne tager på studietur til en europæisk storby – i de sidste år er turen 

gået til Berlin, Dublin, Prag, Edinburgh, Rom, London og Paris.  

Der er ikke faste priser for turene, da det afhænger af rejsemålet.  

Nærmere information om tid, sted, pris og andre praktiske oplysninger får I på det 

første forældremøde i starten af skoleåret. 

 

Idræt  

Vi lægger vægt på, at alle elever gennem årene lærer mange forskellige idrætsgrene 

at kende.  

Undervisning i svømning er obligatorisk. 

   

Offentligt tilskud til buskort 

Det er muligt at modtage et mindre offentligt tilskud til dit barns bus- og togkort.  

Tilskuddet afhænger af afstand fra hjem til skole og barnets alder. 

Ansøgningsskema til skolekort kan afhentes hos skolesekretæren.  
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Offentligt tilskud til forældrebetaling af skolepenge og SFO  

Hvert år fremsender skolen ansøgningsskemaer til alle forældre om tilskud til 

skolepenge og SFO-betaling.  

Tilskuddet størrelse afhænger af forældrenes indkomst og hvor mange 

hjemmeboende børn, der er i familien. 

Hvis forældrene ikke bor sammen, afhænger tilskuddet kun af den forælders 

indkomst, som barnet har folkeregisteradresse hos.      

Skemaet udfyldes og afleveres til skolesekretæren senest 1. september.  

Skolen modtager et tilskud fra starten i januar måned, som fordeles mellem 

forældrene i henhold til gældende regler. Det tildelte beløb trækkes fra skolepengene, 

så opkrævningen mindskes de følgende måneder.  

 

Sundhedsplejerske og skolelæge 

Kildeskolen har en sundhedsplejerske, som kommer én gang om ugen, hvor hun 

måler og vejer eleverne samt laver syns- og høretester. Hun gennemgår ofte én klasse 

ad gangen, men er også åben for at tage en snak med elever og forældre, når der er 

behov for det. Der fokuseres meget på god kost og generel sundhed.  

Sundhedsplejersken undersøger eleverne ved ind- og udskoling.   

 

Skoletandlæge 

Jeres barn er knyttet til skoletandlægen i hjemkommunen.  

I får indkaldelser tilsendt direkte og I skal selv følge jeres barn. 

 

Akut behandling og medicinering 

Kildeskolens lærere er uddannet i at yde førstehjælp. Der findes ingen medicin på 

skolen, og vi giver ikke hovedpinepiller til eleverne. 

I tilfælde af hovedpine o. lign. sørger vi for, at eleven får væske, salt og sukker.  

Vi tilbyder gerne vitaminer og mineraler, hvis mangel af disse stoffer giver eleven 

ubehag.       
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Ferier og fridage udenfor ferieplanen 

Kildeskolen har hvert år en ferieplan, der sendes til hjemmet. Den udleveres også ved 

indmelding og findes på hjemmesiden. Eleverne skal rette sig efter denne plan for at 

få det største udbytte af undervisningen.  

Hvis du alligevel ønsker, at dit barn skal have en enkelt fridag udenfor den normale 

ferieplan, skal du informere klasselæreren om det.  

Drejer det sig om flere sammenhængende dage, skal anmodningen sendes til skolens 

leder senest 14 dage før ferien. Tilladelse til fravær gives først, når barnet og 

klasselæreren har udarbejdet en plan for, hvordan det forsømte indhentes.   

 

 

Hjemmeside 

 

På Kildeskolens hjemmeside www.kildeskolen.dk  kan du finde baggrundsdata om 

skolen og kalenderdata. Siden ajourføres løbende. På denne side kan du også 

downloade skolens blad. 

 

 

Kildeskolenyt 

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 sendes til dig 

vedhæftet til en mail én 

gang månedligt.  

 

 

http://www.kildeskolen.dk/
http://www.kildeskolen.dk/
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Mailadresser 

 

I skal sørge for, at 

skolen får familiens 

mailadresser.  

 

Så sender vi 

Kildeskolenyt! hver 

måned til adresserne.  

 

Hvis I kender andre, som 

gerne vil have 

skolebladet, kan I sende 

deres mailadresser til 

skolen.  

 

 

Husk at informere om ændringer af mailadresser. 
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Ordensregler for elever 

 

Kildeskolens ordensregler 

bygger på mange års erfaring.  

 

Formålet med reglerne er at 

skabe et harmonisk 

læringsmiljø, hvor elever og 

lærere kan færdes trygt, og 

hvor eleverne kan opnå de 

bedst mulige faglige resultater.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jeg vil være flittig og målbevidst med at opnå så stor viden som muligt og på den måde 

selv tage ansvar for min fremtid.  

 

Jeg vil være et godt eksempel for andre, så alle får de bedste muligheder for at udnytte 

deres evner.  

 

Jeg forstår, at skolens regler er lavet, for at alle elever kan få mest muligt ud af deres 

skolegang og have det rart og trygt på skolen.  

 

Derfor vil jeg overholde Kildeskolen ordensregler: 

 

 

Ordensregler 

 

1)Jeg vil være til stede ved hvert navneopråb. Hvis jeg er forhindret, vil jeg give skolen 

besked i god tid før navneopråb. 

 

2)Jeg vil sove nok, spise morgenmad, have madpakke med i skole hver dag og 

ikke spise slik og tyggegummi i skoletiden, så jeg altid er frisk til at studere. 

 

3)Jeg vil have alle nødvendige materialer klar til hver time (skrive- og  

regne-redskaber, bøger, hæfter, idrætstøj osv.), og jeg vil sidde på min plads, så læreren 

kan lave navneopråb. 

 

4)Jeg vil anvende det, jeg har lært om studiemetoden, så jeg forstår det, jeg lærer i hvert 

fag.  
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5) Jeg vil kun forlade skolens område med en lærers tilladelse. 

 

6) Jeg vil passe på mine egne, mine kammeraters og skolens ejendele, og være med til at 

klassen og fællesområderne ser pæne ud hele tiden.  

 

7) Jeg vil være høflig og hensynsfuld overfor alle voksne og børn på skolen. 

 

8) Jeg vil være høflig og hensynsfuld på vej til og fra skole, så skolen og eleverne har et 

godt ry.  

 

9) Jeg vil tage ansvar for mine studier ved at:  

     a) arbejde ærligt og flittigt for at nå mine mål i timerne  

     b) lave de aftalte lektier hjemme eller på skolen  

      

10) Jeg er villig til at løse ethvert problem angående mine studier. 

 

11) Jeg er villig til at løse ethvert problem angående min egen eller andres opførsel.  

 

12) Jeg forstår at min medbragte mobiltelefon og andet elektronisk udstyr kun skal være 

fremme, når det gavner undervisningen. Jeg forstår også, at skolen ikke erstatter mit 

elektroniske udstyr, hvis det mistes eller går i stykker.   

 

13) Jeg forstår, at det kun er tilladt for eleverne i 9. og 10. klasse at ryge i skoletiden, og 

at det kun må ske udenfor skolens område. 

 

 

Hvad der sker, hvis reglerne brydes 

 

Overtrædelse af reglerne bliver påtalt. Det forventes, at du bagefter er villig til at forbedre 

din opførsel.  

 

Hvis reglerne brydes igen og igen, får dine forældre besked om det. Du kan blive sendt 

hjem i 1 til 3 dage for at finde ud af, om skolen skal være din "arbejdsplads" igen. Før du 

kan komme tilbage, skal du og dine forældre til et møde på skolen, hvor vi taler om din 

beslutning. 

 

Grov opførsel, vold eller hærværk medfører øjeblikkelig hjemsendelse i 3 dage. Du og 

dine forældre bliver herefter indkaldt til et møde, hvor vi taler om din videre skolegang 

på Kildeskolen.  

 

 

At gøre skaden god igen  

 

Du skal vide, at du næsten altid kan gøre en skade god igen: Vær ærlig, tag ansvar for 

dine handlinger og gør en ekstra indsats med dine studier, for skolen og de involverede 

elever. 
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Udmeldelse af skolen 

Udmeldelse af skolen skal ske skriftligt med 30 dages varsel. 

Udmeldelse ved skoleårets afslutning inkluderer betaling i juli.  

 

Udmeldelse af SFO 

Udmeldelse af SFO og Klub kan ske telefonisk med 30 dages varsel. 

 

Sidste betaling af skolepenge  

Forældrebetalingen er ligeligt fordelt over årets 12 måneder. Årets første betaling er 

den 1. august og den sidste er 1. juli det følgende år.  

Den sidste betaling for afgangselever er således den 1. juli.    

 

Betaling af SFO  

Betaling til SFO er ligeligt fordelt over 11 af årets måneder. Første betaling er 1. 

august, og den sidste er 1. juni det følgende år.   

Betaling til Sommer-SFO opkræves i forhold til 

hvor mange dage barnet er tilmeldt.     

Julefest og sommerfest 
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Hvad siger forældrene?  

 

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 

 

 

Efter en del skoleflytninger og udtalelser om, at min søn har et socialt handicap med 

unge på sin egen alder, startede han på Kildeskolen.  

Vi har fået en super glad og meget social søn. Hans færdigheder indlæringsmæssigt 

er også blevet betydeligt bedre, og det skyldes helt klart, at lærere og ledelse tager fat 

lige præcist dér, hvor det kniber for den enkelte elev. 

Jeg vil med stor glæde anbefale Kildeskolen. 

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 

 

Vores datter startede sent på Kildeskolen, desværre, vi ville ønske vi havde kendt til 

skolen tidligere. For skolemæssigt har det været de bedste 2 år for hende og os. 

Der er en rigtig dejlig og tryg atmosfære på skolen, som giver et godt læringsmiljø og 

undervisningsformen tilpasses den enkelte. 

Vi kan kun anbefale skolen. 

Forældre til elev i 10. klasse 

 

 

Vi har en super glad teenagedatter, der skiftede til Kildeskolen midt i 8. klasse. Vi er 

meget begejstrede for undervisningsformen, hvor alle bliver undervist på eget niveau.  

Der er blevet lagt en plan for skoleperioden, så vores datter præcist ved, hvad hun 

skal arbejde med. 

Vi er også glade for, at alle elever bliver presset lidt, så de yder lidt mere end en 

teenager måske lige selv synes.  

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 
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Det gode ved denne skole er at alle elever er vigtige, og der er meget vægt på at de 

kan være sig selv.   

Her har jeg set teenagere såvel som mindre børn, som er søde og høflige. Det bliver 

jeg positivt overrasket over hver gang.  

Personalet er meget nemt at tale med og når der er problemer, bliver det normalt taget 

hånd om. Kort om, they care.  

Far til elev i 0. og 2. klasse 

 

 

Kildeskolen er en skole hvor mit barn bliver set. En skole hvor barnets individuelle 

faglige niveau bliver anerkendt og udviklet.  

Mine børn er utrolig glade for at gå der og trives. 

Mor til elev i 0. og 2. klasse 

 

 

1) At sende sit “guld” på Kildeskolen er at kunne glæde sig over, at få tifold “guld” 

hjem igen. 

2) Et fantastisk fællesskab med plads til alle. Høj faglighed – gode oplevelser, gode 

lærere og menneskelig udvikling.  

3) En god skole med klare holdninger, værdier og plads til alle. 

4) Fantastisk samarbejde mellem elev, forældre og skolen. 

Mor til elever i 1. og 3.klasse 

 

 

Min søn var i offentlig skole, før han flyttede til Kildeskolen. Jeg kan tydeligt se hans 

udvikling, fordi lærerne er super gode til at udvikle børnenes faglige kompetencer 

også social interaktion og produktivitet. Vi er meget tilfredse med skolen. 

Forældre til elev i 2. klasse 

 

På Kildeskolen er der plads til den enkelte, eleverne bliver ikke puttet i den store ”vi- 

skal-alle-være-ens-kasse”. Undervisningen er differentieret så eleverne på individuel 

basis kan arbejde med tingene, til de faktisk forstået stoffet. Det skinner klart igennem 

hos min datter at hun forstår hvad hun lærer og har et formål med at gå i skole, 

hvilket, måske selvindlysende, giver skoleglæde og lyst til at lære mere, ikke bare i et 

eller to fag men i alle fag, hvilket bestemt ikke er noget jeg husker fra min egen 

skolegang.                                                                                                                   

Tak for en dejlig skole, med plads til faglig individualitet og læreglæde.                 

Far til elev  

 

Vi synes lærerne er yderst kompetente på denne skole, der er plads til alle børn og 

deres forskelligheder. Lærerne giver tid og plads til både børn og forældre, hvilket vi 

synes er virkelig dejligt. 

Mor  
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Vi valgte Kildeskolen pga. mindre klasser, individuel undervisning og lærere med 

både faglighed og erfaring.  

Og vi er absolut ikke blevet skuffet.  

Vores børn holder af at gå i skole!  

Ethvert problem bliver der lyttet og handlet på!  

Tak for det!!  

Mor til elev i 0. og 3. klasse 

 

 

En fantastisk skole, hvor eleverne kan føle sig set og hørt. Undervisningen bliver 

leveret efter elevernes behov og samtidig tilpasset deres ønsker. Derudover er 

kontakten mellem lærer-elev og lærer-forælder i top, og det minimerer i den grad 

bekymringerne for barnets skolegang.  

Far til elev i 1. klasse 

 

 

Kildenskolen er en skole, hvor undervisningen bliver leveret alt efter den enkelte 

elevs behov og ønsker. Som forælder er det fantastisk at se sit barn trives godt. 

Derudover er man konstant opdateret om barnets fremgang og kan derfor følge det 

hele vejen, hvilket minimerer en masse bekymringer vedrørende sit barns skolegang. 

 Far til elev i 5. klasse 

 

 

Vi er utrolig glade for skolen. Vores søn klarer sig rigtig godt i skolen med de dygtige 

læreres kompetente hjælp og coaching. Han har lov til at være, hvem han er, og han 

bliver altid hjulpet som individ til at blive dygtig fagligt.  

Mor til elev i 8. klasse 

  

 

Vores søn har haft svært ved at passe ind i folkeskolens læringssystemer med store 

klasser underlagt ”inklusions-begrebet” og få lærere til at afdække behovene. Han 

har altid fungeret godt socialt, men har ikke lært nok og har haft svært med larmen 

og den konstante forandring med nye lærere, nye planer, projektorganiseret 

undervisning, skiften imellem klasselokaler osv. Denne skoleform er hverken god for 

meget dygtige elever eller for elever, som har brug for en mere tilpasset skolegang 

med struktur, klare målsætninger og opfølgning på den enkeltes niveau. På 

Kildeskolen har vi for første gang mødt virkelig engagerede lærere, som oprigtigt 

forstår at lave en plan for den enkelte elev. Kildeskolen og dens lærere har markant 

løftet hans niveau og fået ham i gang med at lære og indhente flere års 

forsømmeligheder i folkeskolen. Engagement, dygtige og inspirerende lærere samt et 

særdeles effektivt og konstruktivt læringssystem, der understøtter undervisning på 

elevens niveau – også hvis man skal tilbage og samle op på tidligere pensum – det 

har været utroligt vigtigt og godt for vores søn.     

Mor og far til elev i 8. klasse  
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 Kildeskolen underviser i en studieteknologi allerede fra de mindste klasser af, der 

giver eleverne viden om alle de barrierer man kan løbe ind i, når man studerer og 

lærer nye ting. De får konkrete værktøjer til at håndtere dem alle, og min søn i 1. 

klasse ved med sikkerhed, at han kan lære og blive god til hvad som helst.  Han siger 

til mig “hov, her et er ord jeg ikke forstår, mens han smiler over hele hovedet, fordi 

han ved præcis, hvad han skal gøre. Og jeg kunne ærlig talt ikke ønske mig bedre 

forudsætninger for et mangeårigt skoleforløb. Store anbefalinger herfra - 

Mor til elev i 1. klasse 

 

 

Kildeskolen har ansvarlige lærere, der er engageret i børnenes læreproces og er 

interesseret i børnenes udvikling – for at give alle børnene trygge og faste rammer 

hver dag. Samtidig vil du lægge mærke til at dine børn virkelig lærer noget. Børnene 

er ikke overladt til dem selv, der er voksne omkring dem, der lytter til dem, og det 

skaber også ro. 

Vi er meget glad for denne skole! Vores datter har nu en rolig skoledag hver dag, og 

vi har en tryg hverdag 

Forældre til elev i 4. klasse 

 

 

Det er fantastisk dejligt at opleve engagerede lærere der krammer mine børn.  

Jeg har oplevet, at der bliver taget hånd om de vanskeligheder mit barn har fagligt og 

støttet op om at finde den rigtige løsning. Der er dialog mellem hjemmet og skolen.  

Det er dejligt, at der sættes individuelle mål, og barnet er med til at definere disse. 

Det er godt at børnene i klassen kan være forskellige steder i deres faglige udvikling, 

så ingen keder sig eller føler sig bagud.  

Mor til to elever   

 

Hver dag bliver jeg mere og mere imponeret over skolens metode!                       

Den individuelle tilgang gør min søn i stand til at blive mere involveret i sine egne 

uddannelsesmål og -resultater. Dette følges op med hyppige evalueringer og møder, 

hvilket er meget vigtigt, da vi forældre bliver i stand til at vurdere hans fremskridt 

systematisk – og forhindrer ham i at komme bagud.                                                    

En anden lige så imponerende metode er skolens arbejde med at med at lære børnene 

om selve læringsprocessen. Som psykologistuderende ved jeg, hvor fordelagtigt det 

er for børn at indøve meta-kognitive færdigheder så tidligt i livet, da det giver dem en 

oplevelse af kontrol og opmuntring til at lære mere.                                                 

Mor til elev i 3. klasse  

Efter vores datter er skiftet til Kildeskolen, har vi oplevet en pige med langt større 

overskud i hverdagen. Hun er blevet meget gladere, har overskud til fis og ballade, og 

kommer hjem og fortæller med begejstring og stolthed, hvad hun har lært i 

skolen. Det er det bedste, vi skolemæssigt har gjort for vores datter. Stor ros til 

personalet på Kildeskolen. 

Mor til elev i 7. klasse 
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Betaling  

 

Hver måned året rundt opkræves 1300,-kr i skolepenge. 

Ved indmelding betales et gebyr på 1200,- kr., som ikke refunderes. Du betaler også 

et depositum på 1300,- kr. som sikkerhed for skolepenge og materialer.  

I august opkræves 400,- kr. til bogpenge. Beløbet dækker bøger og 

undervisningsmaterialer, som dit barn får udleveret i det kommende skoleår. Beløbet 

refunderes ikke ved udmeldelse eller afgang fra skolen. 

        

 

Ved indmelding betaler du: 

 

Indmeldelsesgebyr            1200,- kr.                                        

Depositum   1300,- kr. 

Skolepenge 1 måned forud                                     1300,- kr. 

Bogpenge årligt  400,-kr. 

  

 

SFO koster 750,- kr. om måneden, som betales 11 måneder om året.  

 

SFO’en holder åbent de første tre uger af skolesommerferien. Tilmelding til hver af 

de 3 ugers aktiviteter foregår per 1/6, og der betales 100,- kr. for hver dag, eleven er 

tilmeldt.  

 

Tilmeldingen er bindende.   

 

Søskenderabat 

 

Skolen yder søskenderabat på skolepengene: 

 

1. barn 1300,- kr. 

2. barn 1050,- kr. 

3. barn 800,- kr.  

4. barn 550,- kr. 

 

Skolen yder også søskenderabat på betalingen til SFO: 

 

1. barn 750,- kr. 

2. barn 625,- kr. 

3. barn 500,- kr. 

4. barn 375,- kr.  
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Beliggenhed 

Kildeskolen ligger på Høffdingsvej 14, som er 

en sidevej 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.  

Ingen veje skal krydses fra station til skole. 

På Vigerslev Allé kører busserne 10, 32 og 133 

ind og ud af byen. 
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Kontakt 
 

Adresse: Kildeskolen, Høffdingsvej 14, 2500 Valby 

Hovednummer: 38790140  

Hjemmeside: www.kildekolen.dk   

Mailadresse: info@kildeskolen.dk 

 

Skoleleder, Niels Bergstedt, telefon: 38790140, mail: niels@kildeskolen.dk  

Viceskoleleder, Anna Lawaetz, telefon 38790140, mail: anna@kildeskolen.dk    

Skolesekretær, Marie Jørgensen, telefon: 38790140, mail:  info@kildeskolen.dk 

Lærerværelse, 38797140 

SFO, Anne Marie Spooner, telefon: 38796140  

 

Uddannelsesvejleder, se hjemmeside under Personale   

Sundhedsplejerske, se hjemmeside under Personale   

 

Lærere, se private telefonnumre og mailadresser på hjemmesiden under Personale 
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