KILDEGÅRD PRIVATSKOLE –
en moderne skole rig på traditioner

Kildegård Privatskole er en skole rig på traditioner, som skaber glæde og
samhørighed samt styrker tilhørsforholdet til skolen.

Første skoledag
Første skoledag er en særlig dag for alle. I festsalen mødes store og små til
fællessang og festtale, og eleverne samles derefter i klasserne, hvor klasselæreren
byder velkommen til et nyt og udfordrende skoleår. På Kildegård Privatskole har
børnehaveklasserne deres helt egen første skoledag, hvor de bliver modtaget af
førsteklasserne, som byder dem særligt velkommen med flagallé og sang. Dagen er
for 0.klasserne en festdag med sang og musik.
Høstfest
Den sidste torsdag i september afholdes høstfest på skolen for alle elever og deres
familier. Denne dag syder og bobler skolen af aktivitet: Alle klasser har en bod, en
forlystelse, en restaurant, en cafe eller lign. Overskuddet fra høstfesten går til
renoveringen af skolens dejlige gamle lejr, Færgelunden, der er beliggende i
Jægerspris.
Skolernes Motionsdag
Fredag før efterårsferien deltager eleverne i Skolernes Motionsdag. Skolens yngste
elever løber sammen med deres lærere rundt om Gentofte Sø eller i
Dyssegårdsparken efter en sjov fælles opvarmning i festsalen, mens de ældste
tager på cykeltur, dyster i forskellige sportsgrene eller løber orienteringsløb. Godt
trætte vender eleverne tilbage til klasselokalerne, hvor en sund buffet indtages,
inden vi går hjem for at holde efterårsferie.
Skolens fødselsdag
1. november er det skolens fødselsdag – og når man bliver over 140 år, ja, så har
man fortjent at blive fejret. Hvert eneste år ankommer klassernes kagebagere fra
morgenstunden med den ene mere fantasifulde kage efter den anden, som står flot
til skue til glæde for alle, indtil de strenge dommere udvælger de kager, der har
fortjent at vinde årets kagekonkurrence. Alle skolens elever samles i salen til
fødselsdag, som indledes af børnehaveklassernes sang på scenen og fortsætter
med fællessang og underholdning af professionelle kunstnere, inden eleverne
samles igen til kagebord i klassen.

Decembertraditioner
Julen er traditionernes tid og børnenes fest. Første hverdag i december hygger alle
de mindste elever sig i klasserne til klippe-klistre-dag, hvor skolen bliver pyntet. Den
13. december fejrer vi Luciadag. Pigerne fra 7. kl. bærer lyset rundt på skolen og
synger smukt om Santa Lucia. I salen underholder pigerne efterfølgende med et
smukt repertoire af julesange akkompagneret af skolens dygtige musiklærere og
udvalgte elever.
Juleafslutning
På decembers sidste skoledag mødes alle skolens elever og lærere til juleafslutning
i Helleruplund Kirke. Udvalgte elever fra femte klasse læser juleevangeliet højt, og
præsten formidler julens budskab. Et lærerkor og elever fra forskellige klassetrin
fremfører nogle af julens dejlige sange, og alle synger i fællesskab julen ind, inden vi
skilles for at fejre jul og nytår.

Karneval
Torsdag før vinterferien afholdes karneval for 0.-4.kl. Om dagen slås ”katten af
tønden”, og om aftenen møder alle børn op i flotte kostumer. Efter den smukke
indmarch danses blandt andet ”Rits rats” og ”To skridt til højre” – og de første ture af
”Les Lanciers”. 4. klasserne underholder efter dansene med et show i salen foran
det spændte publikum. Efter uddeling af præmier og KG-hurraer til kattekonger og
dronninger er der underholdning – nogle år af professionelle, andre år af skolens
lærere og ledelse.
Karneval for 5.-6. klasse er et tema-karneval. Det ene år med ”Østen” som tema,
hvor den flot pyntede festsal befolkes med kinesere, sumobrydere og karatekonger,
og der spises med pinde. Næste år med temaet ”Vesten”, hvor cowboys og
indianere danser rundt med cowgirls og cheerleaders.
Når temadansene er danset, fyres der op under musikken – for de fleste af
elevernes vedkommende den første tur ”på diskotek”.
Forårskoncert
I begyndelsen af maj afholdes Forårskoncert. Denne aften underholder udvalgte
solister og bands fra Kildegård Musikskole samt eleverne fra 1.- 5.kl., der i
musiktimerne har øvet sig til denne store aften.

Årsbal
Når afgangseleverne har modtaget den sidste undervisning, og alle er klar til de
afsluttende prøver, afholdes det store årsbal. Alle er i galla, og efter festmiddagen
holdes der taler af eleverne og skolens leder. Festen afsluttes med Squaredance og
alle fem ture af Les Lanciers.
Lejrture
Eleverne på Kildegård Privatskole kommer på lejrtur hvert år.
6.kl. er på tur ”et sted i Danmark”, hele 8. årgang – og senere på vinteren 10.
årgang – drager på skilejr til Sverige, og skolens øvrige klasser besøger skolens
egen lejr, Færgelunden, i Jægerspris.

Ovennævnte er kun et udpluk af de mange traditioner, vi har på Kildegård
Privatskole. Vi har morgensang hver morgen, og alle Kildegårds elever kommer på
mange ekskursioner både af kulturel, kreativ og naturfaglig art. Og så har vi
naturligvis også temadage, temauge, sportsarrangementer, introarrangementer,
teater, skolefester og fejring af de store elevers sidste skoledag.

Kildegård Privatskole er en privat grundskole, der blev grundlagt den 1. november
1870 af Komtesse Thusnelda Molkte.
Skolen giver gymnasieforberedende undervisning og tilstræber at tilgodese hver
enkelt elevs faglige og personlige udvikling på bedst mulig vis.
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