
Det var en kold måned – og dog! 
 
Januar måned er gået og vi kom i gang med en  
kanon-start efter juleferien. Sne og kulde blev udnyttet af 
eleverne, der i frikvartererne både spillede is-fodbold, 
udkæmpede sneboldkampe og lavede glidebaner. Så 
børnene var varmet godt op, når de vendte tilbage til 
undervisningen.  
 
Indendørs afholdt vi informationsmøde for 9. klasse med 
sidste års afgangselever. En meget spændende og lærerig 
aften, der selvfølgelig skal have lidt mere omtale her i 
Kildeskolenyt!     
 
Du kan også se en artikel om nogle elevers indtryk af 
deres praktikpladser, og endelig kan vi byde på sidste nyt 
fra SFO’en.  
 
Sidst er der en annonce – se lige efter, om det skulle være 
noget for dig! 
 

 

 

         KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   
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Skolekalender  
Februar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 

Onsdag 1.   
Torsdag 2.  
Fredag 3.  8/9 og 9. klasse på uddannelsesmesse i Forum 
  
Mandag 6.   
Tirsdag 7.    Projektuge for 8/9. samt 9. klasse 
Onsdag 8.   
Torsdag 9.  
Fredag 10.  
  
Mandag 13.    
Tirsdag 14.  
Onsdag 15.   
Torsdag 16. Fremlæggelse 9. klasse – kl.18:00 
Fredag 17.  
  
Mandag 20. Fremlæggelse 8/9. klasse – kl. 18:00  
Tirsdag 21.  
Onsdag 22.  
Torsdag 23. Børneseminar – 17:00 – 20:00 
Fredag 24.  
  
Mandag 27.  
Tirsdag 28.  
 
Husk at melde dig til Børneseminaret senest 20/2! 
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Urshan og Ann Katrine 

Benjamin, Dan og Andreas Aagaard 

 

 En hygge- og informationsaften med de gamle elever 
 
Af Niels Bergstedt  
 
Torsdag den 12/1 var der kaldt 
sammen til informations- og 
hyggeaften, hvor sidste års 
afgangselever kunne fortælle om, 
hvordan det var at gå videre i 
uddannelsessystemet eller tage 
del i arbejdslivet. Ideen var, at 
lade den nuværende 9. klasse 
nyde godt  af de ”gamles” 
erfaringer.  
 
Aftenen startede med, at vores 9. klasse bød på hjemmelavet pizza og sodavand. De gamle 
elever ankom lidt efter lidt og efter en masse knus, kram og ”Hej med dig!” gik vi i gang.  

 
Urshan og Ann Katrine kunne fortælle om deres start i 
gymnasiet, om det spændende sociale liv med musik og 
bands og ikke mindst om den ekstra indsats der skal til, 
for at holde karakterniveauet.  
 
Julie kunne fortælle om sin tid på en produktionsskole 
hvor hun arbejder med kreativ tekstil. Hun ser på det 
som en hyggelig tid, en slags sabbatår, før gymnasiet.  
 
 

 
 

Dan fortalte om sin start på Teknisk Skole i 
Roskilde med multimedie- og 3D-værksted. 
Uddannelsen fører til ansættelse hos 
filmfirmaer, spilfirmaer eller i reklamebranchen. 
I et stort lokale er opstillet 200 computere, hvor 
man kan studere og arbejde løs. Uddannelsen er 
opdelt i et ½ års grundforløb, efterfulgt af et 20 
ugers uddannelsesforløb og afsluttes af et 
treårigt hovedforløb. 

 
 



 4

 
Andreas Larsen er nu ansat i Scientologi Kirken, hvor han 
kombinerer arbejdet med 5-6 timers uddannelse dagligt. Han 
regner med at tage til USA for at gennemgå en 1-2 årig 
uddannelse.  
 
Lasse og Christian går på det samme gymnasium, 
Johanneskolen. Her anvendes bærbare computere i forbindelse 
med al studie – det gælder aflevering og rettelse af skriftlige 
opgaver, lærerkontakt, skemaændringer, løbende information og 
meget andet.  
 

 
Andreas Aagaard er i gang med sin 4-årige kokke-uddannelse, hvilket omfatter både skole og 
praktik. Andreas skal snart ud og finde en praktikplads, som er en meget vigtig del af 
uddannelsen. Skoledelen handler om fag som fysik, dansk, IT, tjenerfag og senere fransk. 

 
Didde går på Niels Brock på handelslinjen. Didde vil gerne 
arbejde i butik. Uddannelsen er meget projektorienteret, man 
arbejder i grupper med såkaldte ”cases”, hvilket angår 
firmaer og arbejdssituationer fra det virkelige liv. Hun 
kommer til at læse erhvervsøkonomi, IT og fremmedsprog. 
Uddannelsen er to-årig. 
 
David har som Christian. Lasse, Ann Katrine og Urshan 
valgt den gymnasiale vej. Han går på Falkonergårdens 
Gymnasium, hvor han gerne vil gå på medie-linjen.  David 
gav udtryk for, at det var lidt hårdt istarten – der var mange 
nye indtryk. Det siger sig selv, at David også deltager i 
Elevrådet!         

 
Benjamin har som Andreas søgt arbejde i Scientologi Kirken, 
hvor han ønsker at beskæftige sig med istandsættelse af 
bygninger.  
 
Som rosinen i pølseenden er der Kathrine. Hun arbejder som 
Casting Assistent i et modelbureau. Dette omfatter alt lige fra 
servering af kaffe, udfyldelse af blanketter, ordne kartoteker til 
billedbehandling. Kathrine er især glad for den kontakt, hun 
har med de mange besøgende.  
 
Indtrykket af de gamle elever er ganske klart: De er alle landet 
godt i et videre forløb med en glimrende ballast fra 
Kildeskolen. Det gør en lærer glad! Kathrine 

Andreas Larsen 

Didde 
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Indtryk af nogle praktikpladser 
 
I slutningen af november og starten af december var stort set alle elever i 8., 8/9. og 9. 
klasserne i praktik. Her er nogle af deres indtryk.   

 
 Jacqueline Jensen er 14 år og går i 8. klasse. Sammen med 
alle sine klassekammerater var hun i praktik i slutningen af 
november og starten af december. 
 
”Ida og jeg arbejdede hos et firma der laver hjemmesider. Der 
var vi i tre dage. Vi fik lov til at lave en test-hjemmeside for en 
læge. Vi prøvede både at indsætte billeder og tekster. Vi fik 
også lov til at være på ARTO eller MSN når vi havde lyst. 
Selv om det ikke er det jeg vil arbejde med senere, var det nu 
sjovt. Jeg vil hellere være kok eller advokat”.  
 
 
Sofie Aagaard er 13 år og går også i 8. klasse. 
 
”Jeg var i praktik som kosmetolog i Stenløse. Det er sådan én 
som arbejder med make-up og manicure. Egentlig ville jeg 
have været på en rideskole, men da hestene blev syge kunne 
det ikke lykkes. I løbet af de fem dage jeg var der, prøvede jeg 
at lave manicure – det handler om at forstærke folks negle 
eller give dem kunstige negle. Jeg prøvede også at lave 
permanent på øjenvipper og oplevede hvordan man fjerner hår 
med laser. Jeg lærte også en hel masse om forskellige krops-
produkter og hjalp med at lave en reklame til den lokale avis. 

Jeg bryder mig nu ikke om alle de kemikalier der bruges, så selv om det var sjovt, vil jeg nu 
hellere være dyrlæge”. 
 

Signe Hansen er 14 år og går i 8/9. klasse.   
 
Jeg var i praktik på en skole, hvor jeg var hjælpelærer i en 
børnehaveklasse. I 4 dage skulle jeg sammen med en lærer 
hjælpe 10 børn med dansk og matematik. 
Jeg er blevet bedre til at forklare børn ting – det er hårdt.  
Jeg vil gerne fortsætte med at arbejde med børn – dog helst i en 
børnehave. Det var sjovt at prøve, men jeg vil hellere uddanne 
mig som børnehavepædagog.  
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Mariam Al-Khalili er 16 år og går i 
9. klasse. Andreas Lawaetz er 15 år 
og går også i 9. klasse. Sammen 
med flere af deres klassekammerater 
var de i praktik hos Det Jyske 
Dragonregiment i Holstebro.  
 
Sammen med mere end 60 elever fra 
andre skoler, ankom vi til kasernen 
mandag morgen. Vi fik straks en 
introduktion af gruppelederen, som 
fortalte hvad vi måtte og ikke måtte. 
Så blev vi fordelt i to delinger, fik 
udleveret tøj og udrustning fra 
depotet og gik med det til vores 

værelser. Kort efter ud at løbe i vores røde FUT-tøj (FUT: Fysisk Uddannelse og Træning)! 
Ømt. Da vi atter kom hjem, skiftede vi til kampuniform og skulle straks ud at marchere. 
Spisetid, skabe blev ordnet, atter ud i regnen for at marchere – og endelig: Sove! 
 
Dagsprogrammet var nogenlunde det samme om tirsdagen – nu skulle vi også lære om våben 
og skød på den elektroniske skydebane. Vi lærte også at bruge kort og kompas.  
Onsdag pakkede vi vores tasker og tog ud i en skov. Vi brugte en times tid til at bygge 
bivuakker, som er fordybninger i jorden med et regnslag oven over. Her skulle vi sove om 
natten. Efter at have fået farve i hovederne  kørte vi i kampvogn og fik demonstreret blålyn. 
Senere så vi hvor flotte de var i mørket. Om natten skulle vi også være aktive – vi skulle bl.a. 
snige os ind på en befalingsmand. Det var koldt, det blæste og det regnede. Nogen havde 
kolde og våde soveposer. 
 
Torsdag morgen var det op kl. 6:30. Lavede vores egen mad i mørke, pakkede sammen og 
dækkede hullerne til. Vi gik her efter 3 km med vore 16 kg tunge oppakning. Hjem til 
kasernen. Varm mad!!! Så et meget spændende foredrag om Irak af en soldat der havde været 
der. Derefter ud at løbe. Så ud på en tur hvor vi skulle finde 5 poster ved hjælp af kort og 
kompas. En af posterne var i vandet. Det var både koldt og vådt! Så atter spisetid – og 
endelig almindeligt tøj på. Afslapning i ”Grillen” hvor man kunne se film og hygge sig – det 
var den rene luksus. Og: Hjem på værelset og sove. 
 
Fredag kl. 7:00 skulle alt være ryddet op – alt skulle være på plads og perfekt. Færdig kl. 
10:00, ned på caféen og slappe af indtil vi skulle forlade kasernen kl. 11:00. Så var det  
hjem ad til København. 
 
Det var både en spændende og hård tur. Vi er enige om at det var en oplevelse for livet – en 
helt anderledes hverdag. Man fik lært rigtig meget, og forstod hvorfor militæret er vigtigt for 
vores land.    
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Anerkendelse til 40 børn! 
 
Fra Anne-Marie. der leder SFO’en, har vi modtaget denne anerkendelse. Flot arbejde!    
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Nyt fra SFO'en: "Driblekonger" og ildkædesvinger 
  
Vi er så heldige, at SFO'en har fået endnu en medarbejder. Det betyder mere tid til børnene 
og flere aktiviteter! Louise Dubiel kommer et par gange om ugen, og så er Erik den nye faste 
medarbejder. 
 
Han kan noget ekstraordinært… nemlig at svinge med Poi, som er 
ildkæder. Vi har fået flere flotte opvisninger, som tiltrækker både børn 
og forældre. Erik fik virkelig sat sig i respekt, da han spyede en 
meterlang ildflamme ud af munden. Alexander fra 1. klasse fortalte 
sin mor om ildshowet, og kunne berette at den eneste ulempe var, at 
Erik fik en fornemmelse af at have en gummiring i munden. 
Alexander kommenterede dog også, at hans egen far var endnu 
sejere – han kunne nemlig slå en mursten over med hovedet. Får vi 
det at se? 
  
 

En af de aktiviteter, som de små og mellemgruppen 
er glade for, er Floorball. Det er faktisk ishockey 
uden is, hvor der skydes til en rund bold eller en 
mindre plastic puk – børnene får virkelig brændt 
noget krudt af! I dagens kamp vandt 
"Driblekongerne" 10 - 0 over "Lynets Hastighed".  
 
  
 
 

De større klubbørn har skøjtet på Frederiksberg 
Runddel – det var både koldt og sjovt. De har 
malet kopper, så de kan få varm kakao i deres 
egne kopper. Bordfodbold er for øvrigt stadig et 
stort hit. I øjeblikket har vi turnering, og det bliver 
meget spændende at se, hvem der erobrer 1., 2. og 
3. pladsen. Præmierne er slik, slik og slik! 
  
Det seneste hit i Klubben er kortspillet Razing 
Demon. Ofte kan man høre skrig og råb fra 
klubrummet, men det er altså en del af spillet.  
  
Glæd dig til næste artikel fra SFO'en, hvor du finder ud af, hvem der vandt "Bordfodbolds-
turneringen", får sidste nyt fra Klubbens fest og overnatning på skolen og hvor du kan se, 
hvilke flotte Fastelavns masker og dekorationer SFO-børnene laver. 
  
Mange hilsner fra SFO medarbejderne og Christine. 
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Vigtig besked om skoletandlæge 
 
Fra kontoret har vi fået følgende indslag: 
 
Kildeskolen kan ikke længere sørge for, at børnene bliver sendt til tandlægen, da 
Københavns Kommune har lukket Skoletandplejen på Lykkebo Skole. Nu skal eleverne til 
tandlæge på Vesterbro Ny Skole.  
 
Børnene bliver ikke længere indkaldt via Kildeskolen, og i stedet får du indkaldelsen tilsendt 
direkte fra tandplejen.  
 
Du skal selv følge dit barn. Grunden er, at Tandplejen på Vesterbro Ny Skole har fået mange 
nye elever som patienter, og at de ikke kan administrere, at børnene indkaldes i ”flok”. 
 
Da Kildeskolen ikke får besked, skal du  huske at give besked om, at dit barn kommer senere 
pga. tandlægebesøg.    
 
Hvis du har brug for, at dit barn kommer hurtigt til tandlæge, kan du ringe til skoletandplejen 
på tlf.: 36 14 81 41 
 
Venlig hilsen 
 
Karna Jenen   
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Børneseminar 
Som forældre ønsker vi 
selvfølgelig, at vores børn 
er aktive og glade, af sig 
selv tager del i familiens 
pligter, klarer sig godt i 
skolen, er ærlige, har 
selvrespekt – og at de 
respekterer os. Vi ønsker 
ikke at skælde dem ud, 
kritisere dem eller råbe ad 
dem.  
 
Og så sker det alligevel: 
Familiens harmoni går i 
stykker med et brag. Der 
tales med meget store ord, 

nogen tuder og andre råber op, døre smækkes i! Og hen ad vejen 
erstattes familielivet med computerspil, fjernsyn og ligeglade børn –  
samt bunkevis af kritik og irettesættelser. Hvad kan man gøre?  
 
På dette seminar arbejder vi med nogle overraskende data om 
opdragelse af børn.  
 
Seminaret afholdes på Kildeskolen torsdagene 23/2, 2/3 og 10/3 fra 
17:00 til 20:00. Du skal være med alle tre dage.  
 
Tilmelding sker hos Karna – 38790140 – senest mandag den 20/2. 
Pris: 100 kr.    


