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Temauge, elevråd  
og undervisning  
i efterårsferien! 
 
I oktober måned fik  
Kildeskolenyt! en lillebror!  
I forbindelse med tema-ugen var der nemlig behov for en 
daglig udgave, som kunne fortælle om alle de aktiviteter, 
der foregik på skolen. Du kan læse temauge-udgaverne på 
hjemmesiden under området Kildeskolenyt – de fire dage 
er dækket med hver sin special-udgave.    
 
Omkring 30 elever havde valgt at fortsætte deres 
undervisning, mens de andre holdt efterårsferie. Den 
indsats kræver klart en stribe billeder og en artikel.   
 
Der har været valg af repræsentanter til elevrådet. Lige 
som sidste år har rådet selvfølgelig en fast side her i 
bladet, som de kan benytte, når de ønsker det. Denne gang
en præsentation af repræsentanterne.  
 
I november afholdes forældekonsultation for flere  
klasser – husk at melde tilbage hvornår I vil komme. Det 
er for øvrigt meget vigtigt, at eleverne i de store klasser 
selv deltager!  
  
Har du forslag til artikler i Kildeskolenyt!, må du endelig 
sende en e-mail til nielsbergstedt@post.tele.dk    

. Alle rettigheder forbeholdt. Kildeskolen Valby har licensrettighed til a
 

Kildeskolen  
Høffdingsvej 14 
2500 Valby 
Kontor: 38 79 01 40 
Lærervær.:38 79 71 40
© 2005 ved Kildeskolen Valby t
bruge Applied Scholastics TM (anvendt læring) undervisningsmetode. Applied Scholastics TM er et 
indregistreret vare-og servicemærke, ejet af ABLE Int. (Association for Better Living and Education 
International) og brugt med dets tilladelse. 

mailto:nielsbergstedt@post.tele.dk


 
 

 2

Skolekalender  
November 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tirsdag 1.  
Onsdag 2.  
Torsdag 3. Forældrekonsultation 5. klasse 
Fredag 4.  
  
Mandag 7.  
Tirsdag 8. Tur til Berlin for tysk-eleverne i 9. klasse 
Onsdag 9.  
Torsdag 10.  
Fredag 11. Forældrekonsultation 7. klasse 
  
Mandag 14.  
Tirsdag 15. Forældrekonsultation 8/9. klasse  
Onsdag 16.  
Torsdag 17. Forældrekonsultation 9. klasse 
Fredag 18.  
  
Mandag 21  
Tirsdag 22.  
Onsdag 23.  
Torsdag 24. Terminsprøver for 9. og 8/9. klasse 
Fredag 25.  
  
Mandag 28.  
Tirsdag 29.  
Onsdag 30. Praktikuge for alle elever i 8, 8/9 samt 9. klasse 
Torsdag 1.  
Fredag 2.  
                  
 

Husk Julefesten den 11. december!!! 
 



Undervisning i efterårsferien 
 

Nogen vælger at tage en slapper hen over efterårsferien, der er dem der bruger dagene til at 
tage på ferie eller prøve noget andet – og  så er der dem, der vælger at deltage i den tilbudte 
ekstra undervisning.  
Vi havde godt 30 elever som var på skolen fra mandag til torsdag, hvor de arbejdede med 
deres checksheets eller fordybede sig i studie efter eget valg. Det gjorde det til en meget 
spændende uge med 2 blandede klasser og andre lærere end de sædvanlige. 
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Det nye elevråd 
 
Af Jesper Laursen, elevrådsformand 
 
Det nye elevråd  har allerede afholdt et par møder med deltagelse af elever fra 5, 6, 7, 8, 8/9 
og 9. klasserne.  

 
Det nye elevråd er nu valgt og i gang! Vi holder møde om 
onsdagen hver anden uge, hvor vi diskuterer forslag fra de 
forskellige klasser. Vi afgør om de er aktuelle, finder ud af 
hvad de koster og hvor meget, der er brug for dem. Holder 
forslagene, går vi til Mari-Ann. 
Indtil nu har vi fået lovning på basketball-net i skolegården. 
Vi har diskuteret gynger på legepladsen og computere til de 
klasser, der mangler. Vi har bedt om at få en klokke i 
skolegården – styresystemet er nu bestilt og vi skal finde 
klokker til en ordentlig pris. Fordelingen af boldburet er 
ordnet.  
En mærkesag er cykelskure – vi skal til at undersøge hvad 
det koster, og hvor stor interessen er. En ide er, at skolen 
skaffer materialer og at vores forældre bygger dem! 

    

 



Praktikugen 
 

Af skolevejleder Peter Jensen 
 

 
I uge 48 (28. november- 2. december) skal eleverne fra 8., 8/9. 
og 9. klasse ud af skolens klasselokaler og deltage i det danske 
erhvervsliv. 
   
 
Praktik er en del af vores undervisningsplan for elever i 8., 8/9. 
og 9. klasserne: de skal ud på en arbejdsplads og få nogle 
erfaringer i det arbejdsliv, der venter, når skolen engang er 
afsluttet.   
 

Elevernes opgave er, støttet af studievejleder og forældre, at finde en arbejdsplads, hvor de 
kan komme i praktik. Det kræver en vis ihærdighed – så det bedste råd er måske: Bliv ved 
med at kontakte forskellige arbejdspladser og virksomheder, indtil I finder et sted!  
 
Man kan desværre ikke forlange at finde en praktikplads inden for det arbejdsområde, som 
man drømmer om at uddanne sig i. Det er nu heller ikke så vigtigt, for praktikugen giver 
stadigvæk erfaring med møde- og arbejdstider, med det fællesskab der er på en arbejdsplads 
og med mange forskellige arbejdsrutiner – både de sjove og dem der er knap så spændende! 
 
For øvrigt er det min erfaring, at de praktiske fag giver størst udbytte for elever i praktik. De 
fag, der kræver en længere teoretisk uddannelse, er som regel svært tilgængelige, når en elev 
er i praktik en enkelt uge. Valg af de praktiske fag, som bygningshåndværker, bager og 
mekaniker, arbejde i daginstitutioner, i gartnerier, på restauranter osv., har hidtil givet det 
største udbytte. 
 
Under alle omstændigheder: Der er meget at se frem til – det er altid godt at gøre sine egne 
erfaringer!  
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