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Kære forældre.                                                            
 

ForældreIntra lukker ned og erstattes af Aula fra den 1. august 2019 
Fra den 1. august 2019 får alle folkeskoler en ny platform. ForældreIntra lukker ned og erstattes af 

Aula. Aula bliver forældres samlede indgang til sikker og brugervenlig kommunikation med skole, 

SFO og børnehave. 

Aula bliver mere tilgængeligt end forældreIntra og målet med Aula er at skabe rum for bedre 

kommunikation mellem skole, SFO, børnehave og hjem. 

 

VIGTIGT – VIGTIGT ! Fra den 15. maj kan du kun logge på forældreIntra via UNI-login 
Når vi skal til at anvende Aula, skal du logge ind med dit UNI-login. En række data fra 

forældreIntra overføres til det nye Aula og derfor skal alle anvende UNI-login i forældreIntra senest 

fra den 15. maj. Vi har trukket den lidt på Kildeskolen i forhold til resten af skolerne☺  

Hvis du ikke allerede anvender Uni-login, når du logger på forældreIntra, skal du begynde at gøre 

dette inden den 14. maj.   

Du kan læse i den vedhæftede vejledning, hvordan du anvender UNI-login.  

Har du problemer med at logge på, eller har du glemt dit UNI-login, er du velkommen til at 

kontakte Karina Grønnebæk på 57 62 72 60. 

Anvender du allerede UNI-login, behøver du ikke at gøre noget. 

 

Musikskolen kom på besøg 
I slutningen af april havde vi besøg af lærere fra Ringsted 

Musik & Kulturskole, der i praksis viste en bred vifte af 

musiske fritidsaktiviteter, der først og fremmest er sjove og 

udfordrende, men som også styrker elevernes koncentration, 

motorik og kreativitet. En anden sidegevinst er et opsving i 

elevernes formåen i forhold til fordybelse og koncentration, 

men det er naturligvis glæden, der er i højsædet. 

Jeres børn har en folder i tasken. I denne kan I læse mere om 

Ringsted Musik & Kulturskoles tilbud. Hver mandag udbydes 

tilbud på Kildeskolen.  

Skulle I have lyst til at høre mere om Ringsted Musik & 
Kulturskole holder de Åbent Hus på lørdag den 27. april 
2019 kl. 10.00 – 12.00 – Alle er velkomne! 

 

                    

Børnehave og SFO 
I børnehaven var der påskefrokost med børnene 

onsdag d. 10. april og torsdag d. 11. april tog vi 

på påskeæggejagt. Derudover er vi i fuld gang 

med at forberede teater til børnehavens 

fødselsdag – der laves rekvisitter og øves på de 3 

små teaterstykker. 

 

 



                                                                                                             April 2019

 

________________________________________________________________________________ 

Gyrstinge Bygade 34, 4100 Ringsted – tlf. 57 62 72 60 – e-mail: kildeskolen@ringsted.dk 

 

 

I SFO laver vi påskeløb fredag d. 12. april. 

Efter en periode hvor krea mest gik med at 

forberede musical, blev der nu tid til at 

dekorere vores årtids-træ, så det gik fra vinter 

til forår (indsæt billede). Børnene nyder rigtigt 

meget, at det er blevet forår, og bla. stylterne er 

kommet frem (indsæt billede).  

Inden så længe rykker vores 3. klasser fast i 

SFO2 (dato udmeldes snart), så de kan falde 

godt til ovre i Præstegården sammen med de 

andre store børn, og den 29. april starter 

Spirebørnene så i SFO1. 

 

Programmeringsdag i samarbejde med Midtsjællands Gymnasium 

 

Onsdag den 10. april havde 5.-6. klasse besøg af Peter, som 

bl.a. underviser i programmering på gymnasiet.  

Martin og Peter havde sammensat et spændende program, 

hvor eleverne skulle programmere lego-robotter i 

programmerne Geogebra og Excel samtidig. 

En opgave der krævede disciplin, koncentration, 

samarbejde og brug af matematikken.  

 

 

 

En dejlig aften med Kilde High School 

Vi takker for den store opbakning til vores årlige 

forårsfest, hvor børn fra børnehaven til 6. klasse 

opførte musicalen Grease. En dejlig aften og god 

stemning. Tak til børn og personale for et flot 

arrangement og til forældre i 5.-6. klasse for dejlig 

mad. 
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Loppemarked ved Markedsdagen den 28. maj 

Vi gentager succesen fra sidste år og inviterer til markedsdag i 

skolegården. Vi håber at kunne servere lige så god mad, 

underholdning, spændende boder og godt vejr som i 2018. 

Elevrådet vil igen i år indsamle effekter til et godt 

loppemarked.  

Så de opfordrer jer til at gemme gode ting, I ellers ville give til 

genbrug eller lignende. Effekter kan afleveres i det gule hus 

(pedelboligen) fra medio maj. 

           

Velkommen til nye børn og deres forældre 

Vi byder velkommen til alle vores nye Spirebørn og deres forældre. 13 børn starter i Spiregruppen 

den 29. april. Vores nye små Spirer, er de børn, der skal starte i børnehaveklasse til august. 

 

Velkommen til vores fire beboere i det nye og større kaninbur 

 

Som en del af Grønt Flag har en forældregruppe været aktive 

omkring at bedre forholdene for vores udeskole, bl.a. for vores 

høns og kaniner.  

Igennem bæredygtighedspuljen har skolen fået tildelt penge af 

Klima- og Miljøudvalget, og en forældregruppe har bygget et 

større kaninbur og opsat en række nye højbede.  

Fire nye kaniner har fundet vej til Kildeskolen. De er p.t. 9 uger 

gamle, og ved at finde sig tilrette i Frittehaven. 

 

 

Rigtig god påskeferie og på gensyn tirsdag den 23. april 

Fra os alle på Kildeskolen, SFO og børnehave 

 

Anne Gitte og Dorte.           

   

- OG LIDT TIL FAMILIENS KALENDER 

29. april: Spirerne begynder i SFO-Spirestart 

3. maj: Børnehaven holder fødselsdag 

5.- 10. maj: 5.- 6. klasse skoletur til London 

28. maj: Børnene har længere skoledag og I indbydes til markedsdag kl. 16.00 – ca. 19.00 

14. juni:  Bedsteforældredag og forældrearbejdsdag i børnehaven 

28. juni:  Sidste skoledag før sommerferien 

3.-5- juli: SFO2 til Vilde Vulkaner børnefestival  


