
 

 
 
 
 
OVERBYGNING PÅ KILDEGÅRD PRIVATSKOLE -  

Høj faglighed, engagerede lærere og nye venner. 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 



 

         
 
 

Kildegård Privatskole tilbyder en engageret, kreativ og spændende uddannelse med 
et højt fagligt niveau og en klassekvotient på max. 24 elever. Vi værner om den 
enkelte, som i trygge rammer udfordres fagligt, således at vores elever, når de 
påbegynder deres gymnasiale uddannelse, er mere end klar til at tage imod de nye 
udfordringer, det fremtidige uddannelsesforløb vil byde på. 
 

Kildegård Privatskole opretter hvert år nye klasser på 6., 7. og 10. klassetrin. Dette 
betyder, at vi har en stor overbygning med mange elever – elever, der alle målrettet 
arbejder på at forberede sig til en gymnasial uddannelse efter grundskolen. 
 
 

Undervisningen 
 

På Kildegård Privatskole underviser alle lærere i deres linjefag. Det betyder, at 
enhver lærer, der træder ind i klasselokalet, er særligt kompetent og engageret i 
netop sit fag. Undervisningen får på denne måde et højt fagligt niveau præget af 
tydeligt engagement fra lærerens side. Kreativitet og samarbejde er vigtige 
elementer i undervisningen, og i mange fag – dansk, de kreative fag, sprogfagene 
samt matematik og fysik/kemi – har vi undervisning på hold med max. 12 elever, 
hvilket giver læreren tid til at arbejde mere med den enkelte elev og være 
opmærksom, hvis han eller hun behøver særlig hjælp eller ekstra udfordringer.  
IT indgår naturligvis som en del af undervisningen, og fra 5.klasse forventer vi, at 
eleverne selv medbringer en computer. 
 

Ekskursioner til museer, virksomheder og lignende giver yderligere inspiration til en 
spændende undervisning og er med til at danne eleverne kulturelt. 
 

For at sikre gode resultater til afgangsprøverne har vi allerede i 8.klasse skriftlige 
terminsprøver samt skriftlige og mundtlige årsprøver. I 9. og 10.klasse har vi hhv. to 
og tre gange årligt terminsprøver i de skriftlige discipliner. Dermed er ingen elever 
uvante med prøvesituationen, når den tid kommer. 
 
Masterclasses og musikskole 
 

For de elever, der har lyst til særlige udfordringer, tilbyder vi hvert år forskellige 
Masterclasses - pt. blandt andet Præsentation, ”Masterchef”, retorik og foto.  
 

Herudover tilbyder vi ”Crash-courses” – korte effektive forløb – i læsning og 
retstavning for de elever, der måtte ønske at forbedre sig i disse discipliner inden 
afgangsprøverne.  
 

På Kildegård Privatskole har vi endvidere vores helt egen musikskole, som tilbyder 
individuel instrumentalundervisning og undervisning i sammenspil. 
 



 

Lektiecafe 
 

Lektier er en naturlig del af dagligdagen for alle elever. Om eftermiddagen kan 
eleverne besøge vores lektieværksteder, hvor der er lærere til rådighed, som kan 
hjælpe med de faglige udfordringer. 
 

Bibliotekarerne står selvfølgelig til rådighed, hvis nogle behøver hjælp til at finde 
relevant litteratur til opgaver eller til lystlæsning – vi har masser af spændende 
materialer, og der er mulighed for at låne en bærbar pc, hvis man ønsker at arbejde 
med en opgave på biblioteket. 
 

Skolearrangementer og traditioner 
 

Kildegård Privatskole er en skole rig på traditioner – skabt gennem skolens 
mangeårige historie.  
 

Skoleåret i både 6., 7. og 10. klasse indledes af sjove introarrangementer, som har 
til formål at ryste ”gamle” og ”nye” elever sammen. Herpå følger ”Høstfesten” – en 
dag, hvor hele skolen syder og bobler af aktivitet, idet alle klasser har en bod, en 
forlystelse, en restaurant, en café eller lignende. Overskuddet fra festen går til 
renovering af vores lejrskole i Færgelunden ved Jægerspris, som alle klasser 
besøger hvert år. 
 

På 8. og 10. klassetrin tager alle klasser på skilejrskole til Sverige.  
 

Der sker altid noget på Kildegård: Udover introfesterne har vi fejring af skolens 
fødselsdag, temauger, sportsarrangementer og meget andet spændende på 
programmet hvert år. To særlige begivenheder for 9. og 10 klasse er årsballet, hvor 
lærere og elever mødes til fest med middag og lanciers, og dimissionen, hvor vi ved 
en højtidelig og traditionsrig afslutning siger farvel til hinanden, inden alle elevers 
veje skilles på vej mod nye uddannelsesmål. 
 

        
 
Brobygning til den videre uddannelse er noget, vi lægger stor vægt på. I 8.klasse er 
alle vores elever i uddannelsespraktik, og i 9.klasse besøger alle elever nogle af de 
gymnasier, der har deres interesse. Herudover har vi på Kildegård Privatskole 
samarbejde med nogle af de omkringliggende gymnasier, hvorfra lærerne kommer 
og underviser på Kildegård eller vores elever bliver undervist på gymnasierne. 
 

Jævnt fordelt på hele skoleåret har vi på alle klassetrin fælles temadage, hvor 
professionelle oplægsholdere fortæller om og drøfter vigtige emner som rygning, 
rusmidler, sex, psykiatri og trafik. Vi afholder også jævnligt ”Ungdomsmøder”, hvor 
foredragsholdere – ofte gamle elever eller andre med tilknytning til skolen – kommer 
og holder oplæg om internationalisering, filmproduktion, ulande og andet relevant.  
 



 

Vi stiller krav 
 

Eleverne på vores skole har mange forventninger til os – men vi har også mange 
forventninger til vores elever. Vi forventer, at vores elever ønsker at lære, og at hver 
især yder deres bedste. Derudover lægger vi vægt på, at alle – medarbejdere såvel 
som elever – indbyrdes behandler hinanden med respekt: God trivsel betragter vi 
nemlig som fundamentet for al læring. 
 

Optagelse 
 

Skolelederen afholder personlige optagelsessamtaler med alle elever, der søger om 
optagelse på skolen. Som privatskole har vi frihed til selv at vælge vores elever – og 
vi lægger i optagelsessamtalerne vægt på, at elever og forældre ved, hvad de 
vælger, når de vælger os. Vi ønsker, at medarbejdere, forældre og ikke mindst 
eleverne medvirker til, at Kildegård Privatskole forbliver en skole, hvor trivsel og 
læring går hånd i hånd. 
 
Vil du være en del af et særligt fagligt miljø og et helt unikt fællesskab, så tilbyder vi 
til gengæld ”Dannelse til uddannelse” på Kildegård Privatskole. 
 

    
 
 
 
Kildegård Privatskole er en privat grundskole, der blev grundlagt den 1. 
november 1870 af Komtesse Thusnelda Moltke. 
 
Skolen har to spor fra 0.- 5.kl., en overbygning med 4-6 spor og en 
klassekvotient på maks. 24. 
Skolen giver gymnasieforberedende undervisning og tilstræber at tilgodese 
hver enkelt elevs faglige og personlige udvikling på bedst mulig vis. 
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