
Hurra – yderligere lempelser! 

 
Endelig kan forældrene være på skolen!  

  

Så hen over juni afholder vi konsultationer, forældremøder 

og afslutningsfest for 9. og 10. klasse – noget, vi har 

glædet os meget til.    

 

Dog må vi ikke mødes på tværs af klasserne – så 

Sommerfest og Fejring af det Grønne Flag er aflyst, mens 

festen for afgangseleverne holdes over to dage.   

 

Klasselærerne skal nok informere jer om de præcise 

tidspunkter for aktiviteterne.     

 

I maj var vi nødt til at sende 12 ansatte og to klasser hjem 

– fire ansatte og to elever testede positiv, og resten var 

nære kontakter. Det hele foregik uden drama, og alle har 

det fint!  

 

De andre lærere tog straks over og fik undervisningen til 

at glide smertefrit – jo, vi har sandelig dygtige og 

omstillingsparate lærere på Kildeskolen!   
 

God sommerferie til alle! 
 

Med venlig hilsen  

 

Niels 
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© 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. 
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Skolekalender  

Juni  

                                                                             
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag 1.  

Onsdag 2.  

Torsdag 3.  

Fredag 4.  

  

Mandag 7. FORÆLDREMØDE 6. KLASSE 

Mundtlig eksamen, engelsk 9. klasse 

Tirsdag 8. Mundtlig eksamen, engelsk 9. klasse 

Onsdag 9. FORÆLDREMØDE 2. KLASSE 

Torsdag 10. FORÆLDREKONSULTATION 3. KLASSE 

FORÆLDREMØDE 4. KLASSE 

FORÆLDREMØDE 7. KLASSE 

Fredag 11. FORÆLDREMØDE 0. KLASSE 

  

Mandag 14. BESØGSDAG I 0. KLASSE 

Tirsdag 15. FORÆLDREKONSULTATION 1. KLASSE 

Onsdag 16. AFSLUTNINGSFEST FOR 9. KLASSE 

FORÆLDREKONSULTATION 1. KLASSE 

FORÆLDREMØDE 5. KLASSE  

Torsdag 17. AFSLUTNINGSFEST FOR 10. KLASSE 

Fredag 18.  

  

Mandag 21. FORÆLDREMØDE 3. KLASSE 

Tirsdag 22. FORÆLDREMØDE 8. KLASSE 

Onsdag 23.  

Torsdag 24.  

Fredag 25. SIDSTE SKOLEDAG FØR SOMMERFERIEN 

Morgenmad og hygge 

SFO og KLUB har åbent resten af dagen 

  

Mandag 28.  
SFO og Klub er åbne 

hele ugen 7-17 
Tirsdag 29. Sommerskole 10-14 

Onsdag 30. Sommerskole 10-14 

   

HOLD ØJE MED BESKEDER FRA KLASSELÆRERNE OM 

TIDSPUNKTER FOR DE FORSKELLIGE AKTIVITETER! 

ENDELIG 

KAN VI 

MØDES! 
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Juli og august til slutningen af sommerferien                                                                         
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag 1.  Sommerskole 10-14 SFO og Klub er åbne  

hele ugen 7-17 Fredag 2.  

  

Mandag 5.   

Tirsdag 6. Sommerskole 10-14 SFO og Klub er åbne  

Onsdag 7. Sommerskole 10-14 hele ugen 7-17 

Torsdag 8. Sommerskole 10-14  

Fredag 9.   

   

Mandag 12.  

SFO og Klub er åbne  

hele ugen 7-17 

Tirsdag 13. Sommerskole 10-14 

Onsdag 14. Sommerskole 10-14 

Torsdag 15. Sommerskole 10-14 

Fredag 16.  

  

Mandag 19.  

Tirsdag 20.  

Onsdag 21. Skole, SFO og Klub er lukket hele ugen 

Torsdag 22.  

Fredag 23.  

  

Mandag 26.   

 

     

Tirsdag 27.  

Onsdag 28. Skole, SFO og Klub er lukket hele ugen 

Torsdag 29.   

Fredag 30.  

  

Mandag 2.   

Tirsdag 3.   

Onsdag 4. Skolen er lukket hele ugen  SFO-KOLONI! 

Torsdag 5.   

Fredag 6.   

  

Mandag 9. 
Skolen er lukket i de to dage 

SFO og Klub åbne 7-17    

Tirsdag 10. SFO og Klub åbne 7-17 

Onsdag 11.  

OG SÅ STARTER VI ET NYT SKOLEÅR! 

 

  

I løbet af august afholdes forældremøder i hver klasse.  
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Ferie- og mødeliste i skoleåret 2021-2022  
Af Anna Buch Lawaetz, viceskoleleder 

 

 

Kære forældre                                                                                                

I får hermed ferie- og mødeliste for næste skoleår. Den vil også kunne ses på hjemmesiden 

under Kildeskolenyt. Hvor der ikke er anført andet, er både SFO, klub og skole lukket. Alle 

dage er inklusive.  

 

2021 

Sidste skoledag fredag d.25. juni 

Sommerskole tirsdag-onsdag-torsdag i uge 26, 27 og 28 fra kl. 10-14 

SFO og klub åben i uge 26, 27 og 28 (SFO og klub lukket i uge 29 og 30) 

SFO-sommerkoloni uge 31 – med forbehold i denne tid (SFO/klub er lukket)  

Skolestart onsdag d.11. august kl. 9 

Fælles efterårsrenovering, weekenden d.2. og 3. oktober 

Efterårsferie d.18.- 22. oktober (SFO og klub er også lukket) 

Julefest lørdag d.4. december 

Juleferie d. 22.december - d.2. januar 2022 (SFO og klub er lukket) 

2022 

Første skoledag i det nye år - d.3. januar 

Vinterferie uge 7, den 14. februar-18. februar (SFO og klub er åben) 

Fælles forårsrenovering, weekenden d. 2. og 3. april 

Påskeferie d. 11.april – 18.april (SFO og klub åben d. 11.,12. og 13.april) 

Store Bededag d. 13.maj 

Kristi Himmelfartsferie d. 26.-29. maj 

Pinseferie mandag d. 6.juni 

Sommerfest lørdag d.11. juni 

Sidste skoledag fredag d.24. juni 

Skolestart 2022/2023 onsdag d.10. august 
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Håndværk & Design – forpremiere 
 

6. klasse fik en forsmag på faget Håndværk & Design som prøvefag. Eleverne har faget i 7. 

og 8. klasse, hvor der afsluttes med en prøve.  

Eleverne lærte hele processen fra ide til færdigt produkt, og de lærte, at der er lang vej fra ide 

til virkelighed og det endelige produkt. Der var mange, der ændrede deres produkter radikalt 

i forhold til den ide, de startede med, og det er faktisk en del af ideen med faget. 

Her er en collage med billeder fra deres projekt. 
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Referat af Generalforsamling, 25. maj 2021 
 

 

Til stede var hele bestyrelsen: Lisbet Najbjerg (formand), Helle Rode (kasserer), Nushin 

Hammerskov (næstformand), Lise Johannesen (suppleant) Josefine Behrmann (sekretær) 

Dennis Lehd (medlem)   

 

Til stede var også skolens ledelse Niels Bergstedt og Anna Buch Lawaetz. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer.  

2. Valg af referent.  

3. Bestyrelsen aflægger beretning 

4. Det godkendte regnskab forelægges til orientering  

5. Skoleledelsens valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.   

6. Indkomne forslag 

7. Eventuelt.  

ad 1. Nushin Hammerskov valgtes som ordstyrer. 

ad 2.  Josefine Behrmann valgtes som referent. 

ad 3. Formanden læser højt og gennemgår ledelsesberetningen fra årsrapporten 2020.   

 Samt nævnes de igangværende projekter, bestyrelsen har søsat.  

 Der skal følges op på arkitekten og et nyt møde skal arrangeres. Kreditforeningen 

ønsker en ny vurdering af skolens bygning, alt sammen med henblik på at låne til tag 

og toilet renovering.  

         ad 4.  Regnskabet var allerede godkendt og underskrevet af bestyrelsen, da Covid-19 

restriktionerne forhindrede en GF i det tidlige forår som vanligt. 

         ad 5.  Lisbet Najbjerg & Lise Johannesen genopstiller ikke til bestyrelsen, da de begge har 

børn der går i afgangsklassen.  

 Helle Rode er på valg og genopstiller 

 Christian Meid og Mia Fogelstrøm stiller op til bestyrelsen 

 Wasim Khokhar ønsker at stille som suppleant.  

 Der stemmes og resultatet er at Mia Fogelstrøm og Helle Rode stemmes ind i 

bestyrelsen.  

 Wasim Khokhar & Christian Meid er begge nye suppleanter i bestyrelsen.  

 Ulrich Larsen og Elisabeth Lindhardt fortsætter ligeledes som suppleanter.  

ad 6.  Ingen 
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ad 7.  Niels Bergstedt fortæller kort om konsekvenser af COVID 19 restriktionerne på 

skoleåret og særligt på afgangsklassen. Ingen forældremøde eller skole/hjem samtaler. 

Samt ingen fælles festligheder som også er en vanlig del af skoleåret. 

 Næste skoleår bliver 10. klasse slået sammen med 9. klasse. Dette gøres grundet for få 

tilmeldinger til 10. klasse, samt at en større tilgang af elever har søgt videre på 

gymnasiale uddannelser.  

 

Mødet hæves. 

 

Det besluttes at afholde konstituerende bestyrelsesmøde straks efter mødet:  

Til stede: Josefine Behrmann, Helle Rode, Nushin Hammerskov, Dennis Lehd samt Mia 

Fogelstrøm. 

1) Nushin Hammerskov vælges som dirigent 

2) Josefine Behrmann som referent  

3) Fordeling af bestyrelsesposter gennemgås:  

a. Helle Rode bliver ny formand 

b. Nushin Hammerskov, næstformand 

c. Sekretær Josefine Behrmann 

d. Kasserer, Dennis Lehd  

4) Kildeskolens foreningsorden deles ud, alle skal læse igennem til næste møde.  

5) Mia Fogelstrøm skal som nyt medlem læse skolens vedtægter og underskrive en 

fortrolighedserklæring. Dette sørger sekretæren for.  

6) Næste mødes aftales via mail  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kildeskolens nye bestyrelse - Josefine, Helle (formand), Nushin, Dennis og Mia 
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Foto-dage 

 
I maj lykkedes det at afholde 

årets foto-dage med Odense 

Skolefoto.   

 

Alle elever og klasser er nu 

fotograferet – men vi mangler 

selvfølgelig det store 

fællesbillede!  

 

Om det kan lykkes, afhænger af 

de gældende corona-

restriktioner. 

 

 

 

 

Skriftlige eksamener for 9. og 10. klasse 
 

I maj afholdt vi de 

skriftlige eksamener i 

dansk og matematik.  
 

I dansk handlede det 

om skriftlig 

fremstilling, læsning 

og retskrivning. I 

matematik handlede 

det om løsning af 

opgaver uden og med 

hjælpemidler.  

 

Eksamenerne i de to 

udtræksfag historie 

og idræt er i år aflyst, 

og det samme er 

eksamenen i naturfag       

eller fysik.  

 

Nu gælder det de mundtlige eksamener i dansk for begge klasser og engelsk for 9. klasse!   
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LEGO-kommunikation 
 

5. klasse lavede en sjov 

kommunikationsleg. Den 

gik ud på, at en gruppe sad 

med en samlevejledning til 

en LEGO-bil i den ene ende 

af mobiltelefonen, og i den 

anden ende, sad en gruppe 

med klodserne til den. 

Derpå skulle grupperne så 

kommunikere sig vej til at 

bygge den færdige bil. 

Eleverne lærte at kommunikere klart og tydeligt, og havde det sjovt imens. 

 

Drikkevandsprojekt i 8. 

klasse 
 

8. klasse arbejder i øjeblikket med et tværfagligt 

projekt om drikkevand. Vi har lavet en række forsøg, 

hvor vi har undersøgt vandprøver af drikkevand fra 

de bydele, som eleverne bor i, og andre vandprøver 

fra lokalområdet som sø-, mose- bæk- og havvand. 

 

Vi har lavet to store forsøgsrækker. Et hvor vi har 

undersøgt bakterieindholdet i vores vandprøver, og et 

andet hvor vi undersøgte alle vandprøverne for 

forskellige stoffer som nitrat, nitrit, ammonium, 

fosfor samt hårdhed og pH-værdi. 

 

Det var spændende at se, hvor forskelligt postevandet er i hver bydel. Brøndby kommune 

renser drikkevandet for kalk, så hårdheden er en tredjedel af, hvad den er i Hvidovre og 

Rødovre, som ligger lige ved siden af. 
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Vi bygger robotter 
 

I 6. klasse har eleverne arbejdet 

med at programmere på code.org.  

 

Nu er vi heldigvis tilbage i skolen, 

hvor vi kan bruge det på robotter. 

Vi har arbejdet med at 

programmere micro:bit og lavet 

en sten-saks-papir maskine, man kan spille imod.  

 

Vi er nu gået videre til LEGO mindstorm, og eleverne 

har bygget deres første robot, som skal programmeres 

til at gennemføre en forhindringsbane. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Finsens kulbuelampe 
 

Niels Finsen vandt en Nobel Pris for hans 

opfindelse af kulbuelampen, som han brugte til at 

kurere hudtuberkulose. Andrea fra 9 klasse har 

arbejdet med Finsens lysterapi i sit afsluttende 

naturfagsprojekt. Det lykkedes at lave et forsøg, 

hvor vi kunne se princippet i en kulbuelampe og få 

den til at lyse. Da lyset er for kraftigt til, at man må 

kigge på det, måtte vi have fat i et par 

svejsemasker! Superspændende at se hvordan man i 

mindre målestok kan vise principperne i en vigtig 

videnskabelig opfindelse. 

http://code.org/
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Lisa og drenge-bandet 
 

Da der var klassens time i 4. klasse, optrådte Lisa 

med sang, og drenge-bandet (Oren, Siam og Dani) 

gav deres sidste nye nummer i musiklokalet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med 2. 

klasse i teater 

 
Den 11. maj var 2. klasse i 

teatret. Vi så Mustafas 

Kiosk på Zeppelin Teatret. 

 

Det var en forestilling fuld 

af sjov, sang og musik.  

Børnene sad tryllebundet. 

 

Det var en rigtig fin 

oplevelse. 
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Læsetræning og rengøring i 0. klasse 
 

  

Når man lige har lært at læse, er det virkelig 

rigtig vigtigt at øve og træne. 

Og det skal både være i klassen og derhjemme 

cirka 10 minutter hver dag. 

Til det formål har vi lavet “lille Lilla Læsebog”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi gør rent hver dag i 0. klasse, men en gang 

om ugen gør vi ekstra godt rent og Faris gjorde 

rent bag ved tv’et. Med højt humør endda.  

Det store sommerbrev 
 
Vi har mailet det store sommerbrev til alle forældre – det indeholder:  

  

• Bestilling af buskort 

• Formularer til ansøgning om tilskud til skolepenge og betaling af SFO 

• Tilmelding til Sommer-SFO 

• Tilmelding til SFO-koloni 

• Påmindelse om betaling til Støtteforening 

• Information om arbejdsweekender  

 

Vær opmærksom på alle afleveringsdatoer! 
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Yderligere lempelser  

Vi nærmer os en almindelig skoledag! 

Retningslinjerne om hygiejne, afstand, udluftning,                                                   

testning og smittesporing, at holde klasserne adskilte, at få besøgende til at bruge 

mundbind og at sende smittede og nære kontakter hjem gælder stadig.   

Men med de nye lempelser kan vi afholde:   

• Sidste skoledag med fælles morgenmad 

  

• Forældrekonsultationer 

 

• Forældremøder 

 

• Fødselsdage på skolen 

 

• Afslutningsfest for 9. og 10. klasse (dog adskilt) 

 

• Rundvisninger på skolen 

 

• Elevråd 

 

• Lejrskoler 

 

• Studieture 

 

• SFO-koloni 

 

Da klasserne skal være adskilte, kan vi desværre ikke afholde Sommerfest og fejring af 

det Grønne Flag.    

Det er vigtigt, at man ikke møder op, hvis man har symptomer på COVID-19 eller er nær 

kontakt til en person, som er smittet med COVID-19. Vi opfordrer kraftigt til, at alle 

besøgende har gennemført en coronatest inden for de seneste 72 timer før et møde.   

 

Vi glæder os til at se jer alle sammen på skolen igen! 
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Vi skal ud at bevæge os 

En tur til legeplads i det gode vejr med 1. klasse.  

 

Det var dejligt at få noget frisk luft og bevæge sig 

på en lokal legeplads.  

 

Det er kun en 10 minutters gåtur fra skolen.   

 

Børnene havde det vildt sjovt! De klatrede i træer 

og legede på legestativ og gynger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk at melde jeres børn og unge til 

Sommerskole hos klasselæreren! 
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I juni må forældrene også være her!  

 

 

 

 

 

 

 

Herligt at alle elever er 

tilbage – i juni er det jeres 

tur! 
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9. og 10. er i gang med de 

mundtlige afgangsprøver 


