
Danmarks lækreste skole 

 
I 2004 overtog vi skolebygningen fra en IT-skole for 

voksne.   

 

Siden da har vi i samarbejde med forældrekredsen 

indrettet skolen, så den er blevet funktionel: Bygningen 

har de faciliteter den skal have, der er fin plads til de 11 

klasser, gården har gode legemuligheder og der er plads til 

alle de mange aktiviteter, som fagene kræver. 

 

Men ligefrem ”lækker” kan man vel ikke sige at  

skolebygningen er! 

 

En gruppe af lærere og forældre har sat et nyt mål for 

vores skole, et mål som både bestyrelse, ledelse og 

Støtteforening er begejstrede for: Den skal simpelthen 

være Danmarks lækreste skole! Hverken mere eller 

mindre.  

 

Gruppen har inviteret en indretningsarkitekt til at besøge 

os, og hun vil komme med en række forslag til en 

”lækker” indretning af skolen. Det er et uhyre spændende 

projekt, som du kommer til at høre meget mere om!       

 

Læs om projektet her i Kildeskolnyt!Kildeskolnyt!Kildeskolnyt!Kildeskolnyt!      
 

Deltag også i vores julefest – der kommer du til at høre 

meget mere om projektet! 

 

 

- f jo ONu nd sne:
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Skolekalender december 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hver første fredag i måneden er der kaffe i SFO´en mellem 14 og 16! 

 

Mandag 3.  

Tirsdag 4.  

Onsdag 5.  

Torsdag 6.  

Fredag 7.  

  

 

Lørdag 8. 

 

Julefest – eleverne har forberedt sig på topunderholdning! 
Snak og hygge – og meget mere om Danmarks Lækreste Skole! 

  

Mandag 10.  

Tirsdag 11.  

Onsdag 12.  

Torsdag 13.  

Fredag 14.  

  

Mandag 17.  

Tirsdag 18.  

Onsdag 19.  

Torsdag 20. Sidste skoledag før juleferie – vi mødes kl. 9:00.  

Hver klasse spiser morgenmad sammen og julehygger.  

SFO åben   
 

 

Skolen starter igen onsdag den 3/1 klokken 9:00 

 
God jul og Godt Nytår! 
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Nu det jul igen, og nu det jul igen, og julen varer lige til påske!! 
Hej igen ! 

I denne måned er det jo December , så hiv jule-humøret ned fra hylderne, og 
kom i gang! Her er lidt julesjov til jer ; 

JuleVitser:                   Lille Per og hans lillebror har kun én kælk. 
                  Deres mor siger, at de skal deles om den. 
Okay, siger Lille Per, så tager jeg den på vej ned og lillebror tage den på vej op. 
 
Hvorfor findes der kun snemænd og ikke snekvinder? 
Fordi det kun er mænd der er dumme nok til at stå ude i sneen en hel vinter. 
  
Hørt i retten: 
- Hvorfor stjal De den høne? 
- Fordi jeg har fået en kogebog i julegave. 
- Hvad har det med sagen at gøre? 
- Der står: "Man tager en høne..."  
 
                                                                    Find fem fejl!  
    
                                              Der er forskel på  

     de to billeder –  
    kan du finde de 
        fem fejl? 
    Hvis du ikke kan  
     se alle fejlene,  
        skal du se  
      farverne på  
      hjemmesiden.   
 

FoFoFoForslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!rslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!rslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!rslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!    
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Så til historien: 
 
Selvom jeg er 12 år, behøver det ikke at betyde, at jeg er gammel nok til at 
klare mig selv, for hvis min mor ikke er meget heldig, dør hun nok snart af 
slemme skader. Det ville så betyde, at jeg skulle til at leve med min far, som jeg 
kun lige har mødt for 2 timer siden. 
Jeg sidder på Mac’Donald's og snakker med ham. Vi kommer godt ud af det med 
hinanden, men det er nu ret mærkeligt, pludselig at have en far. 
Midt i det hele, går det op for mig, at jeg skal lave lektier til i morgen, men jeg 
tror nu bare, at jeg holder fri, jeg ville ikke kunne koncentrere mig med alle mine 
tanker kørende rundt inde i hovedet på mig. 
" Er du mæt?", afbrød far mine tanker. " øøhm... ja... øhh..." kom det ud af mig, 
mens jeg prøvede på at fremtvinge et lille smil. 
"jamen du har jo næsten ikke spist noget, er du syg?" Spurgte han igen. " 
Øhhm, nej det er bare alt det der med mor" egentligt bekymrede jeg min også 
om min fremtid, og om mor ville tage far tilbage, hvis hun hørte hvorfor han var 
forsvundet uden en lyd. " Er du træt, er du sikker på, at vi ikke skal tage hjem?" 
begyndte han igen " undskyld jeg stiller alle de spørgsmål, men jeg synes du ser 
lidt ør ud". " Jeg har det fint nok!!! Lad mig nu bare være!!!", råbte jeg, mens 
jeg håbede på, at mit vække-ur ville ringe, så jeg kunne komme ud af dette 
mareridt. Jeg samlede mine ting, og skulle til at løbe min vej.  
(fortsættes i næste måned...) 
 
 
 

  
 

Her har vi vores vindere af sidste måneds vits-konkurrence. TILLYKKE! 

 

Armash blev nummer 3 og Senad                       

vandt Konkurrencen!                                           Caroline og Martina delte 2. pladsen 
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Folketingsvalg af Peter Jensen 
 

Folketingsvalg. Bravo. Udbruddet er ikke udtryk for 

et politisk synspunkt, men kom fra samfundslæreren, 

der så valget som en velkommen lejlighed til at gøre 

undervisningen i faget mere relevant.  

 

Det var en kort valgkamp. Både den virkelige og den 

vi havde på skolen. Godt to ugers forberedelse til at 

sætte sig ind i et politisk partiprogram er ikke meget. 

Men eleverne i 8. og 9. klasse gjorde det, og gjorde 

det rigtig godt. 

 

Oplægget var, at eleverne skulle gruppere sig i 

partier, ikke nogle opdigtede, men de partier der 

stillede op til valget: Socialdemokratiet, Det Radikale 

Venstre, Konservativt Folkeparti, Socialistisk 

Folkeparti, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre, Ny Alliance og Enhedslisten. 

 

Eleverne i hvert parti skulle derefter sætte sig ind i 

partiets politik på en række områder:  

Udlændinge og indvandrere; EU og euro; skat; 

Ungdomskriminalitet; Miljø og alternativ energi.  

Eleverne måtte gerne tage flere emner med i 

projektet, hvis de fik informationer de mente var 

væsentlige. 

 

I de to uger op til valget blev der bestilt brochurer og 

materialer hos de politiske partier, der blev læst 

avisartikler og hjemmesider, der blev tegnet 

valgplakater, der blev hængt plakater op – og der blev diskuteret politik!   

 

På selve valgdagen, den 13. november, fik vi hjælp 

fra 2. klasse med at indrette fællesrummet på 2. sal 

til møde- og valglokale. Der blev opstillet borde til 

partilederrunde, og lavet stemmebokse. Eleverne i 

9-10. klasse lavede stemmesedler og valglister, og 

fungerede senere som valg tilforordnede – altså dem 

der sørger for, at hver vælger kun får udleveret en 

stemmeseddel, at valget foregår som hemmelig 

afstemning, at stemmesedlerne bliver afleveret 

korrekt og i det hele taget sørger for at valget går rigtigt til. 
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I fællesrummet, der i dagens anledning var omdannet til politisk mødelokale, fremlagde 

vores elev-politikere deres partis politik. Det gjorde de for alle eleverne i 6. 7. 8. 9. og 9-10. 

klasse, der var tilhørere. Alle partierne fremlagde deres politik, og gjorde det rigtig godt. En 

hel del elever viste et stort engagement.  

 

Efter denne fremlæggelse – der nærmest kan sammenlignes med de partilederrunder vi 

kender fra TV op til valget – var der spørgsmål fra tilhørerne. Mange vil måske tænke: 

Hvilke begavede spørgsmål kan elever fra 6. til 9. klasse stille til politikere?  De kan stille 

mange, gode og relevante spørgsmål! Der blev spurgt til asylsager, skatteprocenter, 12 års 

skolegang og andre meget relevante sager. Og der blev svaret. 

 

Efter frokostpausen foregik selve valghandlingen. Som sagt sørgede 9-10. klasse for 

stemmesedler og valglister, og så til at ingen afgav mere end én stemme. Der var 

stemmebokse og kasser til stemmesedler, det hele overvåget af tilforordnede. 

 

Nu skulle spændingen udløses. 

Optællingen og resultatet. Der blev 

talt stemmesedler, og da resultatet 

forelå, stod det klart, at 

Socialdemokratiet havde fået flest 

stemmer, nemlig 20%. Det 

næststørste parti – ved elevernes 

valg – blev SF, der efter en meget 

engageret indsats løb af med 17% 

af stemmerne. Nu kunne de to 

partier danne en skoleregering 

sammen med Enhedslisten, der 

efter en intensiv og plakatrig valgkamp fik 15% af stemmerne. Men gjorde de det?  Nej, de 

søgte mod den mere moderate midte og valgte at danne flertal sammen med Det Radikale 

Venstre.  

 

Sådan gik det som bekendt ikke ved folketingsvalget den 13. november. Men næste gang 

skal disse elever måske stemme i den virkelige verden. De har deres egne meninger, og 

meningers mod. 

 

 

 

Den nye 

skoleregering 
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Danmarks Lækreste Skole og Julefesten 
 

 

Vi har nu brugt 3 år på at gøre skolen funktionel – den har de lokaler, der skal være, og de 

nødvendige faciliteter for at vi kan undervise i de mange forskellige fag. 

 

Men: Skolen er ikke lækker nok!  

 

Det indså en lærer og en forælder og derfor fandt de på et projekt, som skal gøre Kildeskolen 

til Danmarks Lækreste Skole! 

 

Ledelsen, bestyrelsen og Støtteforeningen blev øjeblikkelig begejstrede for ideen – tænk, 

hvis det virkelig kunne lade sig gøre! 

 

Nogle gange er der langt fra tanke til handling – men ikke i dette tilfælde! 

 

En indretningsarkitekt blev med det samme indbudt til at gennemgå hele skolen og lave et 

projekt, der både dækker udsmykning og indretning indendørs og udendørs. Denne plan er 

under udarbejdelse lige nu.   

 

Et så stort projekt kommer til at koste penge – mange penge! Derfor iværksatte Rikke 

Pedersen indsamlinger – både på egen hånd og med kæmpe hjælp af eleverne. Målet var at 

skaffe gaver til både tombola, auktion og fiskedam. 

 

Indsamlingerne lykkedes over al forventning!  

 

Smykker fra Pandora, Spinning-ringe, Hugo-Boss smykker, tasker fra Friis og co., 

juleornamenter fra Georg Jensen, bluser fra Tommy Hilfiger, hudplejeprodukter fra Decleor 

og Clarins, sækkestole fra Fatboy og meget, meget andet. Det vrimlede ind med spændende 

og flotte ting, som du nu kan vinde, når du er med til årets   

 

Julefest, lørdag den 8/12, 13:00 til 17:00 
 

Kom og deltag i tombola, auktion, fiskedam, kaffe, kage, hygge og underholdning – og 

selvfølgelig: se det vidunderlige Lucia kor.  

 

Du kan være med til at støtte vores superprojekt – og du vil sikkert gå hjem med en hel 

masse julegaver (til dig selv?).  

 

Vi glæder os til at se jer alle!   
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 Halloween af Christine Astrupgaard 
  

Det var en mørk eftermiddag i slutningen af oktober, 

hvor kantinen blev forvandlet til det uhyggeligste af det 

uhyggelige... 

De store børn fra Klubben havde i dagens anledning 

lavet mad og dækket flot op til gæsterne, som 

hovedsageligt bestod af børn i alderen 5-9 år. 

Og nej, det er ikke kun i nogle helt specielle restauranter 

i indre by, at man kan opleve tjenere, som er klædt ud 

eller som spiller skuespil – det kunne man også denne 

sene eftermiddag, hvor tusmørket var ved at komme 

frem! 

Man kunne blive betjent af flere forskellige figurer: af 

Dracula, Spøgelset, Zombien og selv en lille heks havde 

sneget sig ind. Og de serverede afskårne fingre 

(kyllingepølser med små stykker gul peber som negle...), 

mugne pølsebrød (pølsebrød med grøn frugtfarve på...) 

og pølser, frisk fangede i sumpen (pølser med blå 

frugtfarve...). Bagefter blev der serveret vaniljeis med 

blodig sovs og sårskorper i. Ja, det lyder ganske 

uappetitligt og 

det var det 

egentlig også, 

hvis ikke det 

var fordi, at det 

var is med 

frugtsovs til ;-) 

Det var i hvert 

tilfælde en 

uforglemmelig eftermiddag med gys, grin og sjove 

konkurrencer. Da dagen var ovre var maven fuld og 

fantasien havde 

også fået sin 

portion! 

  

Mange hilsner 

Christine og 

Klubben ... 

uha... :-O 

   


