Kildeskolenyt!
Lidt efter lidt…
½ undervisning på skolen og ½ fjernundervisning, klasser
i bobler, løbende testning, afstand og afspritning,
forskudte frikvarterer, klassevis leg i SFO’en, aflyste
forældremøder og konsultationer, ingen lejrskoler, ingen
studieture – samt aflysning af arbejdsweekender, Julefest,
Sommerfest og fejring af Det Grønne Flag.
Det er vilkårene – og det er godt nok op ad bakke!
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Men med forældrenes, lærernes og elevernes kæmpe
indsats får vi alligevel skoledagen til at fungere!
Det kan ikke siges nok gange: Tak for jeres enorme
indsats i den her ”restriktionstid”!
Nu handler det om afgangsprøverne for eleverne i 9. og
10. klasse – som også er ændret! – om fotografering og
om at afholde Generalforsamlingen, hvis det ellers kan
lade sig gøre.
Og vigtigst af alt: At give alle elever den bedst mulige
undervisning på skolen og hjemme – uden alvor!
Her i Kildeskolenyt kan du se den foreløbige plan for
undervisningen – den 6. maj kan der ske mere.
Lidt efter lidt nærmer vi os en almindelig skoledag!

© 2021 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.

Skolekalender
Maj
Mandag 3.
Tirsdag 4.
Onsdag 5.
Torsdag 6.

SKRIFTLIG EKSAMEN – Dansk skriftlig fremstilling
SKRIFTLIG EKSAMEN – Matematik
SKRIFTLIG EKSAMEN – Dansk retskrivning og læsning
FOTO-DAG nummer 2
Forsamlingsforbuddet hæves til 25
Nye instruktioner fra myndighederne
Vi informerer om eventuelle ændringer, så snart vi ved mere!

Fredag 7.
Mandag 10.
Tirsdag 11.
Onsdag 12.
Torsdag 13.
Fredag 14.
Mandag 17.
Tirsdag 18.

KRISTI HIMMELFARTSDAG: HELE SKOLEN ER LUKKET
HELE SKOLEN ER LUKKET

Sidste dag for tilmelding til den ORDINÆRE
GENERALFORSAMLING.
Sidste dag for forslag og ønske om opstilling til Bestyrelsen.
Send en mail til Marie på info@kildeskolen.dk

Onsdag 19.
Torsdag 20.
Fredag 21.
Mandag 24.
Tirsdag 25.
Onsdag 26.
Torsdag 27.
Fredag 28.
Mandag 31.

2. PINSEDAG: HELE SKOLEN ER LUKKET
ORDINÆR GENERALFORSAMLING –
hvis det kan lade sig gøre!
OM-FOTOGRAFERING
MUNDTLIG EKSAMEN - dansk
MUNDTLIG EKSAMEN - dansk

2

FORELØBIG PLAN FOR UNDERVISNING
Af Niels Bergstedt, skoleleder
Kære forældre,
Med Folketingets genåbningsplan pr. 20. april kan vi gøre undervisningen af eleverne i 5. til
8. klasse mere varieret – dagene med fjernundervisning kan erstattes med udendørs
undervisning, når det er en fordel.
Klasselærere og faglærere skal nok kontakte jer, når det sker.
Vi forventer yderligere instruktioner senest 6. maj.
Lige uger og ulige uger henviser til den almindelige kalender.

0-4. klasse
Undervisning på skolen alle hverdage
Klasserne holdes i bobler
SFO og klub er åbne alle hverdage

Lige uger

Ulige uger

5. klasse

6. klasse
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Undervisning på skolen

Lige uger

Ulige uger

7. klasse

8. klasse
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Muligvis udendørs undervisning

man

tir

ons

tor

fre

man

tir

ons

tor

fre

Karen
Marie

Heidi

Karen
Marie

Zishan

Jeanet

Heidi

Maria

AnneMette

Rikke

Zishan

Fjernundervisning
Muligvis udendørs undervisning
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Lige uger
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På dage med skriftlige eksamener er alle elever på skolen
På dage med mundtlige eksamener er kun deltagende elever på skolen

Ulige uger
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På dage med skriftlige eksamener er alle elever på skolen
På dage med mundtlige eksamener er kun deltagende elever på skolen
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Undervisningstider
Eleverne i 5-10. klasse undervises på skolen klassevis mellem 9:00 til 13:45 – herefter
rengøres lokalerne sammen med læreren.
Eleverne i 5-10. klasse sendes hjem kl. 14:00.
Eleverne i 5-10. klasse fjernundervises mellem 9:00 og 14:00.

Hygiejne
Vi åbner indgangsdøren kl. 8:30, hvor eleverne får afsprittet deres hænder, før de kommer
ind på skolen. Eleverne kan vælge at vaske hænderne med sæbe i stedet.

Forældre og besøgende
I bør aflevere jeres børn ved indgangsdøren eller ad bagdøren til SFO’en.
Forældre og besøgende skal bære mundbind eller visir og afspritte hænderne, hvis de skal ind
på skolen.
Hvis I gerne vil mødes med ledelse, lærere eller skolesekretæren, bedes I aftale møderne
telefonisk på forhånd. Ring til 38790140.
Bobler
Hver klasse håndteres som bobler.
Det betyder:
1) Der er ikke krav om afstand i selve klassen.
2) Der er ikke fælles undervisning af flere klasser sammen.
3) Klasserne undervises kun af få lærere.
4) 0-4. klasse har pauser som sædvanlig og holdes så vidt muligt adskilt.
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5) 5-8. klasse har pauser på andre tidspunkter end 0-4. klasse. De to klasser, som er på
skolen, holdes adskilt i pauserne.
6) 9. og 10. klasse holder pause på 2. sal eller udenfor skolen. Der er kun 1 klasse ad
gangen på skolen.
7) Aktiviteter i SFO’en holdes så vidt muligt adskilte, så børnene leger med deres
klassekammerater.

Testning
Alle elever, som er fyldt 12, kan blive testet på skolen.
Testningen forgår tirsdage og fredage, hvor FALCK kommer for at hurtigteste lærere og
elever.
Ingen børn bliver testet på skolen, medmindre vi har jeres skriftlige tilladelse – blanketten er
sendt til alle forældre.
Om testning skriver myndighederne:
1) Testning er en forudsætning for genåbning af 5-10. klasse.
2) Det anbefales kraftigt, at elever, som er fyldt 12, og skolens personale lader sig teste.
Den løbende testning skal I selv tage stilling til!
Skolen anbefaler testning.
Hvis en elev eller lærer er smittet med Covid-19, skal vi sende alle nære kontakter hjem. Det
gælder i første omgang resten af klassen – men også andre, der har været i nær kontakt med
pågældende. Hvis vi ikke opdager smitte hurtigt, kan det medføre hjemsendelse af flere
klasser og lærere – i værste fald lukning af skolen.
Det kan ikke pointeres kraftigt nok: Covid-19 er ikke farlig for børn og unge! De fleste
mærker ikke engang, at de er smittet.

Syge børn
Syge børn skal blive hjemme.
Hvis I er i tvivl om jeres barn må komme i skole, skal I kontakte klasselæreren.
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Vi er ikke bekymrede for en almindelig mild forårsforkølelse – men vi er heller ikke læger.
Hvis jeres barn har symptomer på smitte med Covid-19, skal barnet selvfølgelig blive
hjemme. Vi beder jer indtrængende om, at lade barnet blive testet hurtigst muligt og
informere klasselæreren om det.
Så snart I kender resultatet af testen, skal klasselæreren også vide det. Med resultatet kan vi
afgøre, hvad der skal ske på skolen.
Uden testning er vi blinde og kan i værste fald risikere, at skulle lukke hele skolen.

Nære kontakter
Der er ikke afstandskrav i klassen – derfor anses alle klassekammerater for at være nære
kontakter.
Hvis én elev er smittet, skal hver elev i klassen sendes hjem som nære kontakter.
Hvis en anden elev er nær kontakt til en smittet person på eller udenfor skolen, skal denne
elev også blive hjemme i isolation.
Klassens lærere skal også sendes hjem som nære kontakter.

Sociale aktiviteter som er forbundet med skolen
Alle sociale aktiviteter på skolen er indtil videre aflyst.
Dette omfatter Sommerfest, fejring af det 11. Grønne Flag, forældremøder,
forældrekonsultationer, lejrskoler, klassefester, teateraftener o. lign.
Aktiviteterne på skolen handler udelukkende om at få undervisningen til at fungere bedst
muligt.
Fra den 6. maj begrænses forsamlingsforbuddet, så vi kan mødes højst 25 mennesker
sammen – dermed kan vi forsøge at afholde årets Ordinære generalforsamling. Hvis flere end
25 ønsker at deltage i Generalforsamlingen, bliver den udskudt.
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Sociale aktiviteter som ikke er forbundet med skolen
Myndighedernes anbefalinger gælder også private arrangementer udenfor skolen –
klassefester, fødselsdage og andet. Dette gælder også, selv om børnene og de unge
færdes sammen i løbet af en almindelig dag. Skolen blander sig ikke i dette – men vi
appellerer til sund fornuft!

Tidshorisont
Den ovenstående plan gælder foreløbig frem til den 6. maj.
Hvis restriktionerne ændres, skal vi nok informere jer.

Uden alvor!
Den yderligere delvise genåbning er et godt skridt på vejen!
Selvfølgelig kan ingen af os være tilfredse, før undervisningen og alle sociale arrangementer
kan genoptages. Vi ønsker en skoledag, som den var før 11. marts 2020.
Fra første dag besluttede ledelse og ansatte at hjælpe alle elever med at følge
myndighedernes restriktioner – men også, at gøre det så muntert som muligt.
Den vigtigste opgave er at give børnene og de unge en god tid – og herefter at uddanne dem
så meget, som det overhovedet kan lade sig gøre.
Jeg takker igen alle forældre og ansatte – sammen trækker I skolen gennem en næsten
umulig zig-zag-kurs – og med et minimum af alvor!
Lad os se, hvad der bliver muligt efter 6. maj.
Vi bliver bare ved!

HUSK FOTO-DAGENE I MAJ!
2. FOTO-DAG ER TORSDAG DEN 6. MAJ
OM-FOTGRAFERING ER ONSDAG DEN 26. MAJ
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Den Ordinære Generalforsamling –
hvis vi bliver højst 25 deltagere!

Tirsdag den 25. maj kl. 19:00
Med forsamlingsbegrænsningen på 25
indendørs efter 6. maj, bliver det
muligt at afholde den Ordinære
Generalforsamling.
Du skal melde dig til mødet ved at
sende en mail til Marie senest tirsdag
den 18. maj.
Brug info@kildeskolen.dk
Hvis der højst er 25 tilmeldte inklusive
bestyrelse, Anna og Niels, afholdes Generalforsamlingen. Hvis der er flere, udsættes den.
Den nuværende bestyrelse fungerer frem til konstituering af en ny bestyrelse.
Dagsordenen er uændret:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Bestyrelsen aflægger beretning.
Det godkendte regnskab forelægges til orientering.
Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter*
Indkomne forslag
Eventuelt.

* Lisbet Najbjerg og Lise Johannessen har unge, som forlader skolen efter 9. klasse til
sommer. Derfor skal vi have ny formand og en ny suppleant. Hvis du ønsker at have større
indflydelse på skolens virke, opfordres du til at stille op til valg.
Forslag eller ønske om at stille op skal skriftligt være Bestyrelsen i hænde senest tirsdag den
18. maj. Send en mail til info@kildeskolen.dk .
Med venlig hilsen
Lisbet Najbjerg, Bestyrelsesformand
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Hvorfor 10. klasse?
Af Niels Bergstedt, skoleleder
Der er mange spændende tilbud efter 9. klasse – EUD, HF, STX, HTX, HHX og EUX.
Men måske er det mere fornuftigt at tage et år i 10. klasse.
Kildeskolens læringsmetode er helt klar – gå først videre, når du er helt sikker på det, du
arbejder med lige nu.
Vi ved, at det faglige grundlag skal være i orden, hvis man ønsker at klare sig godt!
Desværre anbefaler Undervisningsministeriet elever med gennemsnitskaraktererne 2, 4 eller
5 at starte på en ungdomsuddannelse.
Og det samme gør Ungdommens Uddannelsesvejledning.
2, 4 eller 5 betyder, at eleven har en minimal acceptabel grad af opfyldelse af fagenes mål,
har væsentlige mangler eller en del mangler!
Resultatet er, at hver fjerde elev giver op på ungdomsuddannelserne.
Og på sigt er resultatet, at massevis af elever afslutter ungdomsuddannelserne med
karakterer, som ikke giver adgang til en drømmeuddannelse.
Kildeskolens mål er at give alle unge et sikkert fagligt grundlag, før de kaster sig over en
ungdomsuddannelse. Altså karakterer som 7, 10 og 12.
Derfor har vi en 10. klasse.
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De fleste 10. klasseelever fortæller da også, at det var deres bedste skoleår. De blev mere
modne, fik en bedre arbejdsdisciplin, blev dygtigere i fagene – og blev godt klædt på til
ungdomsuddannelserne!
Der er ingen tvivl om, at det sidste år har været svært. Siden 11. marts 2020 mistede de unge
100 ud af 200 almindelige skoledage, der var hverken terminsprøver eller
forældrekonsultationer, og den løbende rådgivning af forældre og elever blev stærkt hæmmet
af skiftende restriktioner.
Så der er ikke noget at sige til, at 51% af landets 9. klasse elever har valgt en 10. klasse.
Her eller på en anden skole?
Jeg ved i hvert fald, hvordan lærerne arbejder på Kildeskolen!

֍

All hands!
All hands = alle hjælper til!
Og det gjorde de sandelig i 3. klasse.
Der var nye borde og stole til
eleverne – og så var det bare om at
komme i gang med at skille de
gamle.

Så trådte lærere elever og elever til – og efter
15 minutter var det hele ordnet.
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Afgangsprøverne
Af Niels Bergstedt, skoleleder
Sidste år blev alle afgangsprøver annulleret, og elevernes årskarakterer blev overført som
prøvekarakterer.
I år er det anderledes.
Her er planen for eleverne i 9. og 10. klasse:

SKRIFTLIGE PRØVER

Mandag 3. maj

Dansk skriftlig fremstilling

Tirsdag 4. maj

Matematik uden hjælpemidler
Matematik med hjælpemidler

Onsdag 5. maj

Dansk retskrivning
Dansk læsning

Fredag 28. maj

Dansk

Mandag 31. maj

Dansk

Mandag 7. juni

Engelsk

Tirsdag 8. juni

Engelsk

9. klasse
10. klasse

Historie, idræt og naturfag
Mundtlig engelsk og fysik

MUNDTLIGE PRØVER

AFLYSTE PRØVER

Årskaraktererne i de aflyste prøver overføres som eksamenskarakterer.
Hvis prøvekaraktererne i dansk, matematik og engelsk er lavere end årskaraktererne,
overføres årskaraktererne som prøvekarakterer.
Alle elever i 9. og 10. klasse modtager deres årskarakterer inden prøverne.
Lige nu giver vi den en sidste skalle før de skriftlige prøver – eleverne i 9. og 10. klasse får
en masse ekstra undervisning på skolen!
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Herlige billeder
Trods corona er der massevis af herlige aktiviteter på skolen – nyd billederne!
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Sidste forberedelser før afgangsprøverne

Og fotografering
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Påskens ture med SFO’en
Af Anne-Marie Freefield, SFO-leder
Hjemmedagen var mandag, og da
kogte vi 60 æg, som vi malede og
gemte til pynt og til senere at trille
med. I skolegården blev der leget:
”Alle mine kyllinger kom hjem”!
Vi spiste varme, lækre kyllingelår
direkte fra vores nye ovn.
Tirsdag tog vi på Frilandsmuseet. Vi
var enormt privilegerede, for netop de
to dage, hvor vi skulle ud af huset,
strålede solen fra en skyfri himmel.

Det var en sand fornøjelse at blive
varmet igennem: årets allerførste
forårssol – og senere kom der jo både
kæmpehagl og isnende kulde fra
selveste Nordpolen!
Vi sad på rad og række under den
flotte mølle – vi spiste vores
medbragte klemmer og havde vores
første Æggejagt! Da vi gik omkring
derinde, hoppede Troels op på et par
stylter, og gav os en fortælling om et af
husene, og om hvem der boede der i gamle
dage!
Om onsdagen gik turen til Pederstrup ved
Ballerup. Her ligger flere gårde, for
eksempel Grantoftegård med en kæmpe
lade fuld af får. Bagefter fandt vi en skøn
plet ved et vandløb og en dejlig skråning.
Her havde vi både Æggejagt og legede
”Trille Æg” med vore malede æg.
Dejlige dage!
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Teambuilding i 7.
klasse
Første dag tilbage i fysisk
undervisning startede 7. klasse med en
teambuilding øvelse.
Eleverne blev delt ind grupper, og
hvert hold fik udleveret en pose
skumfiduser og spaghetti. Opgaven
var at bygge det højeste tårn af de to
ting.
Der blev kæmpet og afprøvet flere
taktikker undervejs: trekanter,
firkanter, et-benet tårn, støtteben og
mange spaghetti i hver ben.

Det højeste tårn blev 81 cm!
Og så lige en note – hvis I gør
forsøget derhjemme!
Skumfiduserne smatter rigtig meget,
når man maser spaghetti igennem
dem – og det er et forfærdeligt
griseri. Men sjovt var det!

17

