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                       Januar – februar 2020. 
Kære forældre.                                                            
 
Fællesskaber og værdiarbejde i børnehøjde under temaet ”Vi vil trives”. 
Elevrådet har igangsat en fælles indsats på hele 
skolen, hvor de sætter fokus på det gode  
fællesskab i klassen og på hele skolen.   
Efter vinterferien igangsættes et forløb, hvor 
klasserne arbejder med skolens værdiord, som 
fortæller noget om, hvordan man kan være sammen 
på en god måde og hvordan man er en god 
kammerat. Det er værdier som: tryghed, ansvar, 
mod, respekt og tillid. Svære ord for hvad betyder 
de egentlig. Det ønsker elevrådet at drøfte ved 
klassemøder og morgensang, således at vi alle er 
detektiver på, at finde eksempler fra dagligdagen.  
 
Glemte sager. 
Vi har virkelig mange glemte ting og sager på skolen, som tilsyneladende ikke savnes af ”en 
ejermand”. Vi har forsøgt flere modeller for at få tingene tilbage til rette ejer, men det lykkes 
desværre sjældent. Efter ferien vil I kunne finde en boks i garderobegangen. Her lægges glemte 
sager fra skole, SFO og Landsbyhuset, når de er glemt et sted. 
Kig i boksen engang imellem. Vi tømmer den hver anden måned til den første i ulige måneder.  
 
Fælleskommunal gave til Dronning Margrethes 80 års fødselsdag 

Hele Danmark giver Dronning Margrethe en fælles gave i anledning af 
hendes 80 års fødselsdag den 16. april 2020. 
Gaven består i, at alle 98 kommuner bidrager med hver ét maleri lavet af 
elever i 3. klasse. I Ringsted kommune er det besluttet, at alle 3. klasser 
maler et maleri mandag den 2. marts.  
Maleriet skal indeholde frie fortolkninger af to motiver; Dronning 
Margrethe og et vartegn fra kommunen.  
På Kildeskolen er det Louise Korsgaard, der maler sammen med børnene i 
3. klasse. Hver skole udvælger efterfølgende to malerier, som 
repræsenterer skolen ved en udstilling i Ringsted sammen med de øvrige 
skolers bidrag. Blandt disse malerier vælges ét maleri ud, som kommer 
med til Christiansborg og de to børn der har lavet 
maleriet inviteres med til Christinasborg. 

 
Kommende børnehaveklasse og Spirestart. 
Vi har nu haft skoleindskrivning for skolestartere til børnehaveklassen i 2020-21. 
P.t. er der 16 børn indskrevet til kommende børnehaveklasse. Børnene starter i 
SFO’ens Spireforløb den 4. maj, men vil komme på besøg i SFO’en op til denne 
dato. 
Forældre til kommende børnehaveklasse vil modtage flere informationer løbende. 
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Det er tid til fastelavn fredag den 21. februar 
Igen i år har vi planlagt et ekstra sjovt fastelavnsarrangement på 
Kildeskolen, med tøndeslagning, konkurrencer og præmie til bedst 
udklædte.I år deles arrangementet op i to, så 0.-3. kl. holder fastelavn fra 
kl. 10.15-11.45 og 4.-6. kl. fra kl. 12.30-14.00. Programmet sendes med 
børnene hjem. 
 
Forårsfest og musical i Landsbyhuset den 26.marts  
Vi glæder os til at invitere forældre og andre interesserede til at deltage i 
skolens forårsfest. Det overordnede tema er folke -og kunsteventyr, som 
alle klasser kommer til at arbejde med i forskellige fag op til temaugen den 
23.-26. marts.  

Årets Musical er ”Hans og Grete” og ”Klodshans”. 
I ugerne efter vinterferien vil børnene kunne se forskellige 
små udstillinger og arrangementer på bibliotektet, hvor 
overskriften er ”eventyr”. 
Vores elever er efterhånden scenevante og skolebandet godt 
sammenspillet, så vi kan se frem til en spændende 
forestilling. Scenografiværkstederne er allerede godt i gang 
med at producere til forestillingerne. 
Forældre i 5. 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.  
Der kommer særskilt indbydelse ud i starten af marts. 
 
 

Temauge den 23.-26. marts. 
Dagene op til musicalen har vi temauge, hvor børnene arbejder i forskellige værksteder. Skoledagen 
er fra kl. 8.00-13.00 fra mandag til torsdag. Torsdag er dagen til gengæld forlænget, så de igen 
møder ind fra kl. 17-20.00. 
De der spiller med i musicalen og bandet skal måske også øve ekstra torsdag eftermiddag. 
Der kommer nærmere information i næste nyhedsbrev. 
 
AULA – Vores platform for kommunikation mellem skole og hjem. 
Vi har nogle udfordringer i forhold til kommunikationen mellem 
skole og hjem i AULA. 
Det ser ud som om at en del forældre endnu ikke er logget på 
AULA, og der ud over er det fortsat ikke muligt for forældre til børn 
indskrevet via Røde Kors at tilgå Aula.  
Vi har endvidere hørt fra flere forældre, at de endnu ikke er helt 
fortrolige med at anvende AULA og at det er en udfordring at 
AULA ikke kan sende notifikationer ved nye opslag. 
Andre forældre fortæller, at det er svært at finde årsplanerne, som i AULA beskriver ugens faglige 
indhold (nice to know) og ugeplaner, som i AULA beskriver ”husketing” (need to know).  
Vi får kommunens IT-konsulent til at tjekke om vores opsætning er korrekt, og vi vil snart tilbyde 
et kursus/workshop for forældre, da vi erfarer at mange informationer går tabt, fordi vi alle er ved at 
lære systemets muligheder at kende. 
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Skolens nye hjemmeside – vi behøver nye billeder. 
I forbindelse med indførsel af AULA har skolen skullet lave en ny hjemmeside. Du kan se den på 
www.kilde-skolen.aula.dk 
I forbindelse med den nye hjemmeside, vil vi 
meget gerne have taget nogle nye gode billeder 
af en professionel fotograf.  
Med dette nyhedsbrev følger derfor en blanket, 
hvor du/I hawr mulighed for at give tilladelse til, 
om jeres barn må blive fotograferet. Billederne 
bliver taget rundt omkring på skolen og i 
faglokalerne den 28.2.2020. Det vil være 
undervisningssammenhænge og leg i frikvarterer. 
Vi tager kun situationsbilleder med børn, hvor 
forældre har givet accept. Inden vi anvender et 
billede på hjemmesiden, vil I få et kopi af dette, 
så I har mulighed for at give jeres endelige 
accept. 
 
Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skole og SFO. 
I december-januar kunne alle forældre svare på en brugertilfredshedsundersøgelse. I havde 
modtaget denne i jeres E boks fra skolecentret. 
Skolen havde en lignende undersøgelse for et år siden. For SFO-delen var det første gang. 
I skoledelen havde 36 forældre besvaret. Det var ca. 1/3 besvarelser i forhold til sidste år. I SFO 
havde 28 forældre besvaret undersøgelsen.  
Generelt ligger resultaterne fra skole og SFO rigtig fint, dog er der et par opmærksomhedspunkter, 
som vi allerede har igangsat en indsats på. 
I skolen vil elevrådet (og personale) inddrage alle klasser i et arbejde om fællesskabets betydning 
for trivsel og læring i skolen. Dette arbejde vil samtidig blive elevernes bidrag til evalueringen af 
skolens antimobbestrategiplan. 
     
Med ønsket om en god weekend og vinterferie sender vi en hilsen fra os alle på Kildeskolen 

 
KALENDER     Anne Gitte og Dorte.               
9. februar: Vinterferie 
21. februar:  Tøndeslagning - fastelavn skole/SFO kl. 12-14 
24. februar: Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 – 20.00  
23. marts: Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 - 20.00 med lokale foreninger 
26. marts: Børnene har udvidet skoledag. Forårsmusical og fælles spisning kl. 17.00 - ca.19.30             

 

6. april: Påskeferie 
22. april: Forældremøde Spirer (kommende bh.kl.) kl. 16.15-17.15 
24. april     Bedsteforældredag i børnehaven 
1. maj:  Børnehavens fødselsdag 
19.-20. maj: 4. kl. på lejrtur  
11. juni: Markedsdag kl. 15.30-ca. 19.00 
26. juni: Sidste skoledag før sommerferien 
10. august: Første skoledag efter sommerferien til skoleåret 2020-21 
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       God vinterferie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidt vinterminder 
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Bedes afleveres til jeres barns klasselærer senest den 21. 2. 2020 

 

Fototilladelse 

 

Vi giver hermed tilladelse til, at vores barn må medvirke på billeder fra undervisning- og 
legesituationer i forbindelse med fotografering af en professionel fotograf den 28.2.2020. 
Billederne tages med henblik på mulig anvendelse på skolens nye hjemmeside og udarbejdelse 
af en ny pjece. 

Billeder der udvælges til hjemmeside og/eller pjece vil I efterfølgende få et kopi af, hvor I 
giver endelig tilladelse til, at skolen benytter dette (i medfør af lov om behandling af 
personoplysninger).  

Det fortæller mere om skolens mange muligheder og tilbud, når der er billeder af børn i 
forskellige aktiviteter på vores hjemmeside og i vores trykte materiale. 

Den/de personer, som har forældremyndigheden over barnet, giver hermed tilladelse til, at der 
må tages billeder/video af vores barn.  

 

__________________________              _________________________ 
Barnets navn                                 Klasse 

 

 

Dato:____________       Underskrift_________________________________ 
 


