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                                        Januar 2019. 

Kære forældre.                                                            

Brugertilfredshed – Skolebestyrelsen giver kagemand for den flotte svarprocent. 

          

I dag modtog eleverne gevinsten for forældrenes indsats i skoledelen  Tak fordi så 

mange deltog i besvarelsen i brugertilfredshedsundersøgelsen. Ud over den flotte svarprocent, er vi 

meget glade for jeres positive tilbagemeldinger i undersøgelsen, som viser at vi er på rette spor.  

Grønt flag og affaldssortering på Kildeskolen 

Torsdag den 17. januar overrakte borgmester Henrik Hvidesten det grønne 

flag til Kildeskolens miljøråd.  

Det er femte år i træk, at Friluftrådet tildeler skolen det grønne flag. Vi vil 

fortsat sætte fokus på miljøet og hvordan vi passer på naturen.  

I et par år har vi haft fokus på at minimere strømforbruget på skolen. Vi kan 

se, at det har haft effekt, for vi har sparet omkring 20.000 kr. på elregningen 

over en toårig periode. 

Efter vinterferien går vi i samarbejde med teknisk forvaltning om at 

affaldssortere i skole, SFO og børnehave. Der opsættes skraldespande til 

kildesortering i løbet af næste uge, og projektet igangsættes, når Teknisk 

Forvaltning har været på en morgensamling og fortælle om projektet. 

 

Science Fair 2019 

Elevernes flotte udstilling blev en 

stor succes. Det var dejligt at 

opleve jeres store opbakning, det er 

med til at børnene føler stolthed 

over deres resultater.  

Ud over at der var flotte produkter 

at vise frem, så ved vi at børnene også fagligt fik meget ud af 

temadagene. Flere forældre beretter om, at deres viden om 

rummet også blev udvidet via deres børn. 

Vi har et mål om at udbygge Science i de kommende år.  

 

Forårsfest og musical i Landsbyhuset den 28.marts  

Vi glæder os til at invitere forældre og alle andre interesserede til at deltage i skolens forårsfest. Vi 

satser på en flot forestilling, hvor bla. skolens nye skoleband vil spille op til de mange sang- og 

dansenumre. I år opføres stykket Grease af elever fra 0.-6. klasse.  

Forældre i 5.-6. klasse sørger for mad til fællesspisningen, som kan købes for en god pris, hvis du 

ikke selv ønsker at medbringe mad. Der er spisning lige efter forestillingen.  
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Kommende børnehaveklasse og Spirestart. 

Vi har nu haft skoleindskrivning for skolestartere til børnehaveklassen i 2019-20. P.t. er der 13 børn 

indskrevet til kommende børnehaveklasse. Børnene starter i SFO’ens Spireforløb den 29. april, men 

vil komme på besøg i SFO’en op til denne dato. 

Forældre til kommende børnehaveklasse vil modtage flere informationer løbende. 

 

Spændende temaaften med emnet: ”Hvad gør computerspil og skærmbrug ved vores børn?” 

Kildeskolens forældreråd har inviteret en forsker til at holde et oplæg om, hvad computerspil, 

mobiltelefoner og sociale medier har af betydning for vores børns udvikling og samvær med andre? 

Hvad er realitet og hvad er tro og skræmmebilleder?  

Temaaftenen foregår i Landsbyhuset mandag den 18. marts kl. 19.00-21.00. 

Der udbydes 140 billetter til foredraget og Kildeskolens forældre kan 

købe billetter frem til den 18. februar. Herefter udbydes resterende billetter 

til andre interesserede. 

Prisen er 25 kr. pr. person som dækker indgang og en kop kaffe/the og kage. 

Billetter sælges efter princippet om ”først til mølle”. 

Du køber billetter ved at indbetale på mobilpay på 23 35 52 72.  

 

Andreas Lieberoth forsker i læring og spils psykologiske egenskaber. 

 

I uge 8 gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse i Børnehave og SFO 

I forbindelse med kommunens værdigrundlag ”Sådan møder vi 

borgeren” gennemføres der i kommunen målinger med henblik 

på, at belyse og vurdere borgernes tilfredshed med mødet med 

kommunen. Målingen i vores børnehave og SFO1 gennemføres 

med en fysisk stander kaldet ”Happy or Not”, hvor I forældre kan 

afgive jeres tilfredshed via smiley. Standeren står i børnehaven 

mellem kl. 6-10 og i SFO1 mellem kl. 14-17. 

 

Velkommen til nye børn og deres forældre. 

I denne måned byder vi velkommen til henholdsvis Nor og Teodor i børnehaven, og til Aya som 

starter i 2. kl., Ruba som starter i 3. kl. og til Zainab som starter i 5. kl.  

 

Med ønsket om en god weekend og vinterferie sender vi en hilsen fra os alle på Kildeskolen 

Anne Gitte og Dorte.               

 

- OG LIDT TIL FAMILIENS KALENDER 

9. februar: Vinterferie 

28. februar: Skolebestyrelsen har møde med lokale foreninnger, råd m.fl. 

1. marts :  Tøndeslagning - fastelavn skole/SFO kl. 12-14 

4. marts :  Fastelavn i børnehaven 

28. marts: Børnene har længere skoledag. Forårsmusical og fælles spisning kl.17.00 - ca.19.30 

11. april: Forældremøde vedr. Spirestart 

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 

28. juni: Sidste skoledag kl. 8.00-12.00 


