
Vi tager lige et ekstranummer! 
 
Eksamenerne er afsluttede, eleverne er sendt på 

sommerferie og lærerne er i gang med at forberede det nye 

skoleår.  

 

Så hvad er der egentlig at skrive om?   

 

Med de sidste Corona-lempelser kan alle forældre deltage 

i møder på skolen – og så kan vi skyde det nye skoleår i 

gang på en ordentlig måde.  

 

I midten af august har vi årets første forældremøder, som 

er obligatoriske.  

 

I slutningen af august er der seminar om læringsmetoden. 

Det tager to timer, og du kan selv vælge hvilken aften, der 

passer dig bedst.     

 

Lørdag den 2/10 og søndag den 3/10 er der 

arbejdsweekend på skolen. Kom og vær med – vi har ikke 

holdt arbejdsweekender i 1½ år, så der er massevis, der 

skal ordnes.  

 

Og med alle de beskeder ønsker vi alle en herlig 

sommerferie!  

 

Kildeskolenyt! er tilbage den 1. september. 
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Skolekalender  

August                                                                          
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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    

SFO og Klub åbne 7-17 Tirsdag 10. 

Onsdag 11. DET NYE SKOLEÅR 2020-2021 STARTER 

Torsdag 12  

Fredag 13.  

  

Mandag 16. Forældremøder 0. til 4. klasse – 16:00-18:00 

Tirsdag 17.  

Onsdag 18. Forældremøder 5. til 10. klasse – 16:00-18:00 

Torsdag 19.  

Fredag 20.  

  

Mandag 23.  

Tirsdag 24.  

Onsdag 25.  

Torsdag 26.  

Fredag 27.  

  

Mandag 30. SEMINAR OM LÆRINGSMETODEN 19-21 

Tirsdag 31.   

Onsdag 1/9  SEMINAR OM LÆRINGSMETODEN 19-21 

  

 
Lørdag den 2/10 og søndag den 3/10  

har vi atter arbejdsweekend  

 

Kom og vær med!    
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Indbydelse til 

Skoleårets første forældremøde 

 

Mandag den 16/8 – 0. til 4. klasse 

Onsdag den 18/8 – 5. til 10. klasse 

Begge dage mellem 16:00 og 18:00  

 

Alle forældre skal deltage! 

 

Niels har ½ time til at gennemgå skolens planer for det nye år:  

 

• Hvad er de sidste Covid-19 retningslinjer? 

• Hvordan styrker vi samarbejdet mellem skole og hjem 

• Spørgsmål og svar 

 

Herefter går I sammen med klasselæreren, som gennemgår årets 

aktiviteter. 

  

Da mødet er obligatorisk, behøver du ikke melde din ankomst.  
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Indbydelse til 

Seminar om læringsmetoden 
 

 

 

 

 

 

 

Undervisningen på Kildeskolen bygger på Hubbards læringsmetode – som først og fremmest 

handler om læringsglæde! 

Eleverne stifter allerede bekendtskab med metoden fra 0. klasse og gennemgår kurset             

Lær Hvordan Man Lærer i 4. eller 5. klasse.  

De større elever kan gennemgå to andre kurser, der gør dem endnu dygtigere til at studere.  

Men I skal også kende til læringsmetoden – det styrker samarbejdet, og I får lettere ved at 

hjælpe jeres børn med hjemmearbejdet!  

I kan vælge mellem to tidspunkter:  

Mandag den 30/8, 19-21                                                                                                                         

Onsdag den 1/9, 19-21 

Send tilmeldingen med SMS eller mail til klasselæreren.    

I kan også melde jer til hos skolesekretær Marie – ring til 38790140  

Vi glæder os til at se rigtig mange forældre på seminaret – Det bliver ikke kedeligt! 
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Arbejdsweekend i 

oktober 
 

                    

Kære forældre,  

  

I det nye skoleår kan vi atter mødes på skolen.   

 

Så I må hellere få det at vide i god tid:   

 

Lørdag den 2/10 og søndag den 3/10 er der ARBEJDSWEEKEND på skolen! 

 

Efter 15 måneders pause siger det sig selv, at der er en masse ting, som skal ordnes på 

skolens område.   

 

Vi beder alle om at deltage – ½ eller 1 hel dag er godt!   

 

Både lørdag og søndag er der åbent mellem 10 og 18 – og der er en god frokost begge dage!  

 

I kan også vælge ikke at deltage – husk blot på, at ingen deltagelse i én af årets to 

arbejdsweekender betyder en opkrævning på 500,- efter skoleårets sidste arbejdsweekend.  

          

Så kom og vær med!  

 

Vi hygger os – og får en masse fra hånden!  

 

 -  Eller send en mail – sørg for at klasselæreren får besked hurtigst muligt! 

 

Navn: __________________________________________________________ 

 

Barnets navn:______________________________________  Klasse: ________ 

 

Vi kommer ikke denne gang: _____  

 

Vi kommer 1____   2_____ 3_____  om lørdagen_____  om søndagen_____. 

 

Jeg/vi deltager klokken _________til klokken ________   

 

Er der noget, du/I helst vil arbejde med? Ja____  Nej____  

 

Hvis Ja – hvad?_____________________________________________________ 
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Fællessang 
 

På sidste skoledag mødtes alle elever fra 0.-7. klasse med lærerne for at slutte skoleåret med 

den pragtfulde fællessang Ferie, ferie, ferie. 

 

Ikke noget at sige til, at der blev sunget for fuld styrke! 

 

En herlig måde at slutte året på.  
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Projekt Musicbox 
 

Dette årsprojekt blev startet op med 

opgaven, ”At designe en kombineret 

opbevaringsboks og højttaler”.  

 

Projektet startede godt, men så kom der 

en virus i vejen for det, og faget lukkede 

ned ligesom resten af samfundet. 

 

Til sidst lykkedes projektet dog ved at 

holde ”Håndværk & Design” uge for 8. 

klasse.  

  

Alle projekterne indeholder et sæt 

højttalere med Bluetooth Teknologi. 

 

Der kom nogle spændende løsninger ud 

af det – Bella stereoradio, Smirnoff Ice 

Box og Pepsi Box.  

 

Om torsdagen fik vi besøg af en 

journalist fra medlemsbladet 

Folkeskolen, som har lavet en flot 

artikel om projektet – et projekt, som nogle 

andre H&D lærere på andre skoler gerne vil 

gøre efter. 

  

For øvrigt fandt Covid-testholdet ud af, at de 

kunne afspille musik direkte fra deres 

mobiltelefoner til højttalerne.  

 

Da H&D læreren mødte ind, så han dem 

hygge sig med musik og farvestrålende LED-

lys til arbejdet - det lunede hans hjerte.  

 



 8 

Årets store puslespil 

I starten af juni mødtes Anna og Niels for at lægge 

det store puslespil – det kommende skoleårs skemaer. 

Alt er nu på plads! 

Hvis I ikke kan vente til den 11. august med at se 

skemaerne, kan I inden længe finde dem på skolens 

hjemmeside.  

Tænk engang: At vi atter skal undervise i alle fag 

efter aftalte skemaer – det er noget, vi glæder til! 

 

 

Årets sidste 15-klub 

Torsdag den 24. afholdt vi årets sidste 15-Klub med besøg af 35 elever, som havde givet den 

gas.  

Og så blev der selvfølgelig serveret boller, kakaomælk, pålægschokolade og alt andet godt 

fra den usunde hylde.       
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Afgangselevernes sidste skoledag 

 
I år gik 30 elever til 

afgangseksamen – 20 

fra 9. og 10 fra 10. 

klasse. 

 

Og det skulle 

sandelig fejres!!! 

 

Onsdag den 16. juni 

mødte eleverne op – 

de fleste flot 

udklædte – og så var 

der ellers 

karamelkast, grin og 

ballade.  

 

Torsdag aften var de 

på banen igen – 

denne gang med 

forældre og i stiveste 

puds. Klasselærerne 

havde arrangeret 

middag og 

efterfølgende var der 

uddeling af 

afgangsbeviser. I det 

herlige vejr gik turen til skolegården, hvor elever og 

lærere blev fotograferet i stor stil. Efter kaffe og kage 

var det tid til afsked – ja, det blev en rørende aften, 

hvor vi skulle sige farvel til de unge, hvoraf mange 

har gået på Kildeskolen i 10-11 år.  

 

Traditionen tro var der disket op med morgenmad 

fredag – og så skulle de på sommerferie! 
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KÆMPE  

tillykke til alle 

afgangseleverne! 
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6. klasse årlige 

teaterstykke 

 

På trods af månedsvis af 

hjemsendelse af 5-8. klasse i år, 

gav 6. klasse IKKE op. 

 

De fik teaterstykket Hotel 

Infernum op at stå - og det gjorde 

de helt fantastisk!! 

 

 

Aftenen før sidste skoledag, spillede 

de for forældre og familie – det var 

morsomt, spændende og realistisk – 

og de gode vandt til sidst       

 

Her nogle herlige billeder af de 

dygtige skuespillere. 
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God sommerferie! 
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Vi ses igen 

onsdag den 

11. august! 
 


