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Kære forældre.      Juni 2019 

Så er der blot en uge til sommerferien. Vi sender jer her lidt oplysninger om kommende skoleår. 

Mere information følger på forældremøderne i august/september. 
 
Dagene før og efter sommerferien. 

Fredag den 28. juni – sidste skoledag kl. 8.00-12.00 
Kl. 8.00-10.00 I egen klasse (i tidsrummet kl. 9.15-9.45 besøg af 6.klasse – karameller) 

Kl. 10.05-10.15 Klasserne følges til sportspladsen 

Kl. 10.15- 10.45 Rundboldkamp (5.-6. kl. mod de voksne) 

Kl. 10.45-11.00  Samles i egen klasse og følges til fællessamling i gymnastiksalen 

Kl. 11.00-11.50  Fællessamling (forældre velkomne) 

Kl. 11.50-12.00  Klasserne lukkes ned og børnene kan tage hjem eller gå i SFO. 

  Børn der ikke er tilmeldt SFO, kan være i SFO’en til første bus kører 

 

Torsdag den 8. august - første skoledag kl. 8.00-13.00 (Spirer kl. 9.00 – 12.00) 
Kl. 8.00-9.00  1.-6. klasse er i egen klasse med klasselærer – forældre er velkomne 

Kl.9.00-9.15   0. klasse møder i skole og resten af skolen modtager ved flagstangen 

Kl.9.15-9.30   0. klasse går igennem flagallé ind i skolen 

Kl. 9.30-12.00  Skoledag for 0. klasse. Børnene kan tage med mor og far hjem eller 

  blive i skole/SFO resten af dagen. 

Kl. 9.30-13.00     Skoledag 1.-6. klasse. Normalt skema til kl. 13.00. herefter fri/SFO. 

 
Musikskolen på Kildeskolen igen næste år – frivillig undervisning. 

Hvis I ønsker at jeres barn skal gå til frivillig sang eller lære 

at spille et instrument, kan det foregå mandag eftermiddag 

med lærere fra Ringsted Musik- og Kulturskole. Tilmelding 

sker på musikskolens hjemmeside, og når I skriver at jeres 

barn går på Kildeskolen, ved Musikskolen, at det er her 

undervisningen skal foregå. Der kan vælges mellem sang, 

samspil, klaver, guitar, trommer eller bas. 

Tilmelding foregår på Ringsted Musik- og Kulturskoles 

hjemmeside: www.musikogkulturskolen.dk 
 

Møde og sluttider i ugeplanen 
Skolebestyrelsen har besluttet, at vi også i 2019-20 giver børnene en kortere skoleuge. Den nedsatte 

tid konverteres i stedet til to voksne i klassen.  

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 8.00-8.10 ankomst – læsebånd/morgensang begynder 8.10. 

0.-1. klasse  8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-13.15 8.00-13.15 8.00-13.15 

2. klasse 8.00-14.00 8.00-14.00  8.00-14.00 8.00-13.15 8.00-12.30  

3. klasse 8.00-13.15 8.00-14.00 8.00-12.30 8.00-14.00 8.00-14.00 

4. klasse 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 

5. klasse 8.00-14.00 8.00-15.00  8.00-14.00 8.00-14.00  8.00-14.00 

6. klasse 8.00-14.00 8.00-14.00  8.00-15.00 8.00-14.00  8.00-14.00 
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Læsebånd. 
Vi fortsætter med at have læsebånd. Som vi tidligere har nævnt, så præsterer vores elever samlet set 

pæne resultater og god udvikling i de nationale test i dansk. Vi er ret overbeviste om, at bl.a. den 

daglige læsetræning på skolen, og med jer derhjemme, har stor betydning. I indskolingen har vi 

derudover kunnet tilbyde ekstra læsning med en voksen, idet Inga og Marianne fra Ældresagen 

kommer hver mandag og læser med børnene på skift. Fra kl. 8.00-8.10 møder børnene ind i klassen 

og går i gang med at læse. Kl. 8.10 er alle elever i gang ☺ 

 

Ombygning, renovering og nye tiltag.  

Ny fodboldbane. 
Som nogen af jer måske har set, så er plantebæltet ud mod marken fældet, og der er sat hegn op om 

hele arbejdsområdet.Lysmasterne der står langs skolen, bliver fjernet i skoleferien.  

I de kommende uger bliver der en masse gravearbejde. De er så småt startet op på bagsiden af 

volden og volden forsvinder i løbet af de kommende 2 uger. 

Alt sammen for at give plads til en ny 11-mands fodboldbane. Arbejdet forventes færdigt i starten af 

september, men fodboldbanen kan der først spilles på om 1-1½ år, når græsset er groet godt til. 

 

Eniergirenovering (ESCO) 
I løbet af ferien færdiggøres de sidste store tiltag omkring at gøre skolen energivenlig. Der bliver sat 

nye vinduer i gymnastiksalen, i hovedbygningen ind mod skolegården og i kælderetagen ud mod 

idrætsanlægget. I skolegården indhegnes en materialeplads under halvtaget mod gymnastiksalen og 

der sættes en container op til byggeaffald. 

Derudover erstattes oliefyret med et pillefyr, hvorfor der opsættes en 8,5 meter høj pillesilo ud mod 

sportspladsen og tæt ved fyrrummet. Der er allerede støbt fundament til siloen. 

 

Nyt Håndværk og Design lokale (HDS) 
Det var meningen at byggeriet til vores nye HDS-lokale skulle være igangsat i ferien, så det kunne 

stå klar til den 1.9. Byggetilladelser er i hus, og projektlederen på teknisk forvaltning sætter 

byggeriet i udbud snarest. Muligvis kan første etape af byggeriet ske i sommerferien, nu må vi se. I 

får her en ide om, hvordan det kommer til at se ud. HDS lokalet etableres i de gamle 

omklædningsrum til gymnastiksalen. En glasdør erstatter døren i det gamle redskabsrum, så der 

bliver sammenhæng mellem salen og det nye HDS-lokale. Renoveringen af HDS-lokalet betales 

centralt, da det er en del af byrådets beslutning i forbindelse med folkeskolereformen. Alle 

folkeskoler i Ringsted har fået nyt HDS-lokale, når Kildeskolens står færdigt. 

 

Renovering af madkundskab 
Det har længe stået på vores ønskeseddel, at få renoveret madkundskabslokalet. Vi er derfor i gang 

med at undersøge mulighederne for en renovering inden for vores eget budget.   
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Kildeskolens markedsdag 2019 

                            

Det er et stort arbejde at stable markedsdagen på benene, men når det så bliver sådan en succes, så 

er det det hele værd. Det kan kun lade sig gøre at etablere en markedsdag med så mange stande og 

aktiviteter, fordi så mange bakker op om arrangementet, både som hjælpere, med stande, heste, ting 

og sager og ikke mindst en masse besøgende på dagen.  

Vores formål med markedsdagen er at skabe et godt fællesskab på skolen og mellem skolen og 

lokalsamfundet. Børnene glædede sig til dagen, og det  var en stor fornøjelse at opleve, hvordan de 

gik op i forbredelserne og var aktive med at hjælpe med opsætningen og at stå i de forskellige 

boder. 

Det var 4. klasses første arrangement, hvor de påbegyndte opsparingen til deres tur til London om to 

år. Med støtte fra brugerne af præstegården, Gårdstoften og børn, forældre og personalets indsats 

kan 4. klasse nu sætte de første ca. 12.000 kr. ind på opsparings-kontoen til Londonturen. Godt gået 

og tak for støtten! 

 

Trivsel, fællesskaber og sprog. 
Som I ved, har vi et stort fokus på at styrke fællesskabet og fællesskabsfølelsen på skolen generelt 

og i den enkelte klasse. Herunder har vi også et stort fokus på sprogets betydning og at vi alle taler 

ordentligt til hinanden. Vi accepterer ikke grimme eller nedværdigende udtryk.  

Sker det at børnene taler grimt, stopper vi dem, og vi snakker med dem om, hvordan man kan sige 

tingene på en anden måde. Mange grimme ord er desværre gået hen og blevet hverdagssprog i 

danmark. Der behøver ikke at betyde, at der menes noget ondt med det der siges, men det gør noget 

ved den der bliver talt grimt til, og på de der oplever at høre på det.  

I næste skoleår igangsætter vi et tiltag, der tager udgangspunkt i WOWW-metoden Working On 

What Works. WOWW er en struktureret indsats i forhold til at forbedre kommunikationenen, skabe 

større fællesskab samt øge motivation og engagement i skolen. To psykologer fra 

Kompetenceenheden har uddannelse i WOWW, og de har lovet at sætte os ind i metoden, som har 

til formål at gøre et godt klassemiljø endnu bedre og at forebygge negative kulturer. I WOWW 

metoden er antagelsen, at alle i en gruppe har ressourcer, som kan bruges til at øge klassetrivslen.  

Via projektet ønsker vi at danne os nogle erfaringer med metoden. Derfor starter vi i første omgang 

op i et team og to klasser (kommende 4.-5. klasse) i en 3 måneders periode. Herefter samler vi vores 

og børnenes erfaringer og udbreder til resten af skolen. 
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AULA udskudt til uge 43 (efter efterårsferien). 
Kombit og Kommunernes Landsforening har vurderet, at der er brug for mere tid til at udvikle på 

Aula før det sættes i drift. Dette betyder, at flere af de basale funktioner vil være mere klar til brug i 

uge 43 end de havde været til den 1. august. 

Det var ellers planen at skoleIntra skulle lukke ned den 31. juli, så vi den 1. august 2019 kunne byde 

velkommen til Aula, som er den nye kommunikationsplatform og app, som kommunikationen 

mellem forældre og skole/SFO sker i frem over. Aula bliver et nemt redskab, som gør det 

overskueligt for jer, at følge med i jeres barns hverdag og udvikling. Aula er også et sikkert it-

system, som passer godt på jeres oplysninger. Alle folkeskoler i Danmark får it-systemet Aula.  

 

Skoleitra fortsætter efter sommerferien. 
Udsættelsen betyder, at Intra/It´s learning fortsat bruges til kommunikation mellem skole og hjem 

de første måneder efter sommerferien. Det betyder at vi vil lægge mødeaktiviteter og skemaer frem 

til efterårsferien ind i Intra i løbet af de næste dage. Vi skal have afklaret, hvordan vi 

videreformidler uge- og årsplaner til jer, da lærerne allerede er begyndt at arbejde i et nyt system, 

der korresponderer med AULA men ikke Intra. Vi vil orientere jer om den løsning vi vælger 

umiddelbart efter sommerferien. 

I skal huske at anvende unilogin frem over. Kontakt Karina på kontoret, hvis I har problemer med 

logge ind. 

 

I denne måned byder vi velkommen til: 
1. klasse: Mike 

3. klasse: Patrick 

4. klasse: Klara 

 

VIGTIGE DATOER TIL FAMILIENS KALENDER (sæt 

allerede et stort X nu) 
8. aug:  1. skoledag efter sommerferien. Forældre i 1.-6. klasse velkomne fra kl. 8.00-ca.9.30.  

7. okt: Dialogmøde med skolebestyrelsen kl. 18.30-20.00  

10. okt: Eleverne har udvidet skoledag kl. 15.00-16.30 Forældre inviteres til Science udstilling  

11. okt: Motionsdag – skoledag kl. 8.00-13.00 – Efterårsferie 

9. nov: Valghold der har First lego league deltager i konkurrence i Sorø (lørdag) 

29. nov: Bedsteforældredag med bl.a. krybbespil i kirken samt juleklip  

13.dec: Stemningsfuld Lucia-optog ved 4. klasse 

19. dec: Sidste dag før jul – skoledag fra kl. 8.00-13.00 (Fællessamling kl. 11.00-12.00) 

26. marts: Børnene har udvidet skoledag. Forårsmusical og fælles spisning kl. 17.00 - ca.19.30             

 
Alle på Kildeskolen sender de bedste ønsker om en dejlig sommerferie og takker for et godt 

samarbejde i det nu afsluttede skoleår. 

 

Venlig hilsen Dorte  

 

 

 

 

Fra Kildeskolens stand ved 

børnefestivallen 


