Sidste skoledag før sommerferien er:
Fredag den 29. juni kl. 8.00-12.00

Første skoledag efter sommerferien er:
1.-9.klasse + 10.N : Mandag den 13. august kl. 8.00-12.00
0.klasse: Tirsdag den 14.august kl. 10.00-13.00

Kære alle familier på Kildevældsskolen.
Om en uge letter taget på multisalen, når hele skolen synger ”Ferie, ferie, ferie”. Vi elsker vores
musikalske samlinger igennem året, men der er altid en særlig stemning, når vi synger
sommerferien ind. I er alle velkomne til at være med til denne festlige samling i tidsrummet kl.
11.15-12.00.
Inden da skal vi sige farvel til vores afgangselever; onsdag for eleverne i 9.klasse almen og torsdag
for elever i 9. og 10.N.
Skoleårets slutning er en anledning til at se tilbage på året, der gik, og jeg vil starte med at fortælle
om afgangselevernes sidste skoledag den 30. maj, hvor hele skolen fejrede dem med et brag af et
arrangement. 8. klasserne havde sørget for borddækning og morgenmad på lærerværelset,
0.klasserne kom og sang for de tydeligt bevægede 9. klasses elever, som også blev overvældet, da
de trådte ud af døren og blev modtaget af hele skolen, der dannede flagallé ned til boldbanen. Her
var der kæmpe hujen og festlig opbakning til 9. klasserne, der spillede den traditionsrige
rundboldkamp mod et talstærkt lærere/ledelses hold. Underholdning med lærerparodier og mere
sang fra de små til de store, karamelkast og afsluttende leg med skum gjorde dagen så festlig og
dejlig, og der var en rolig og god stemning omkring hele arrangementet.
Når jeg vælger at fremhæve denne dag er det, fordi den fortæller om vores fælles skole, det vi står
for og det vil fortsat gerne vil videreudvikle. Fællesskabets skole, hvor små og store elever kan
samles, berige og glæde hinanden og opleve sig som en del af et større fællesskab. En skole, hvor
man kan være tryg og hvor læring og trivsel går hånd i hånd.
Kildevældsskolen er vores skole; elever, forældre og personale. Den lokale folkeskole, det naturlige
valg. Vi arbejder vedvarende på at styrke alle elevers læring og trivsel samt at styrke både
elevdeltagelse og forældredeltagelse. Om sidstnævnte vil jeg nævne, at vi sammen med
skolebestyrelsen og Brug Folkeskolen sætter fokus på høj forældredeltagelse ved forældremøder.
Kontaktforældrene vil i kommende skoleår blive inddraget mere i planlægning og afholdelse af
forældremøderne, så vi sikrer, at de bliver vedkommende for alle. Kontaktforældrene vil blive

kontaktet af lærerne i august for nærmere planlægning af skoleårets første forældremøder. Sæt
allerede nu X i kalenderen for forældremøderne i september:
Almen indskoling og N: 4. sep. kl. 17.00-19.30
Alment mellemtrin og N: 5. sep. Kl. 17.00-19.30
N udskoling: 6. sep. Kl. 17.00-19.30
H: 10. sep. Kl. 17.00-19.30
Almen udskoling: 13. sep. Kl. 17.00-19.30
Fagligt fokus
Skolen har fortsat fokus på at styrke fagligheden og arbejder bl.a. med styrkelse af de
professionelle læringsfællesskaber. Det betyder, at lærerne samarbejder i fagteams omkring de
enkelte fag, og vi har haft og fortsætter med at have et særligt fokus på at skabe en rød tråd i
fagene dansk og matematik. I år har vi haft et større udviklingsprojekt med skolens vejledere i
dansk/læsning, matematik, naturfag, bevægelse og inklusion, der tilsammen har det formål at
styrke elevernes læring og trivsel.
Byggeri og helhedsrenovering
Renoveringen af nordfløjen er forsinket og det betyder, at vi først skal flytte hen på sensommeren.
Kulturcentret lader også vente på sig. Jeg er imponeret over, hvor godt det er gået med at drive
skole under renoveringen og en stor tak skal lyde til alle elever og personaler for deres positive
måde at tackle det på. I vil fortsat løbende blive informeret om udviklingen i byggeriet og planer
for flytningen i næste etape. Vi er så heldige, at det kun er fysik/kemi undervisningen, der skal
lægges udenfor matriklen mens renoveringen pågår i Sydbygningen. Vi låner lokaler på Vibenhus
skole og skolen på Strandboulevarden.
Skemaer
Skemalæggerne arbejder på højtryk med næste skoleårs skemaer. Vi håber, at de bliver klar til
udsendelse inden ferien, ellers må I følge med på intra, hvor de bliver lagt op, så snart, de er
færdige. Alle skemaer er med forbehold for evt. ændringer eller småjusteringer. Lokaleoversigt
vedlægges skemaerne.
Aktivitetskalender for kommende skoleår.
I starten af det nye skoleår får I skolens aktivitetskalender til at hænge på køleskabet😊

Tak for i år og god sommer fra os alle på Kildevæld
Anne Marker
Skoleleder

