
Vi skal have nyt IT-lokale! 
 

Tak til alle som udfyldte spørgeskemaet og sendte det 
retur – nu skal bestyrelsen i gang med at sammentælle og I 
får resultatet på den Ordinære Generalforsamling 29/4 – 
husk at sætte et hak i kalenderen! 
 
Vores næste større projekt i serien ”Danmarks Lækreste 
Skole” handler om indretning af et ideelt IT-lokale – det 
skal udstyres med alle moderne faciliteter, så eleverne kan 
få den bedst mulige undervisning på dette område.  
 
Støtteforeningen er gået i gang med indsamling af  
donationer, og Søren og Niels har udarbejdet planer for 
rummet, så det bliver miljø- og sikkerhedsmæssigt rigtigt 
opbygget. Der er mange hensyn at tage – læs artiklen. 
 
Vi får brug for hjælp – vi vil meget gerne høre fra 
elektrikere, snedkere, malere, gulvmontører eller andre 
håndværkere i forældregruppen. Kontakt Niels på 
niels@kildeskolen.dk   
 
I februar fik vi en ny klubmedarbejder – mød Jesper. 
 
To elever fra 9. klasse deltog i Folketingets Ungdoms-
parlamentsdag – vi andre fulgte med på 2. salens 
storskærm – læs deres beretning fra den spændende dag. 
 
Velkommen til et spændende Kildeskolenyt!  
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Skolekalender  
Marts                                                                               
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag 2.  
Tirsdag 3.  
Onsdag 4.  
Torsdag 5.  
Fredag 6.  
  
Mandag 9. 6. og 8. Termins- Matematik 
Tirsdag 10. klasse Prøve Dansk stil 
Onsdag 11. På lejrskole i  2 Engelsk stil 
Torsdag 12. Østrig 9. og 9/10. Biologi, geografi, historie 
Fredag 13. hele ugen klasse Dansk læsning, retskrivning  
  
Mandag 16.  
Tirsdag 17.  
Onsdag 18.  
Torsdag 19.  
Fredag 20.   
  
Mandag 23. Forældrekonsultation 9. klasse 

PISA undersøgelse 
Tirsdag 24. Forældrekonsultation 9/10. klasse 
Onsdag 25.  
Torsdag 26. Forældrekonsultation 2. klasse 
Fredag 27. Forældrekonsultation 1. klasse 
  
Mandag 30. Forældrekonsultation 8. klasse 
Tirsdag 31.  
 
 
           

 
 

Husk kaffen i SFO’en den sidst fredag i måneden  
mellem 14:00 og 16:00!  
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Kære alle sammen! 

Lad os lige starte med nogle vitser: 

Sønnen: Mor, er gud mand eller kvinde? Moren: Både og... 

Sønnen: Mor, er gud sort eller hvid? 

Moren: Både og... 

Sønnen: Mor, er Michael Jackson gud? 

Gud havde to gaver til Adam og Eva. Den første var, at man kunne stå op og tisse. 

”Jep, den tager jeg”, sagde Adam. 

”Ja men gud, hvad med mig?”, sagde Eva. Og så fik hun hjernen. 

Lææææreren til lille Per: Hvor mange bogstaver er der i alfabetet?  

Lille Per: 9  

Lææææreren: Nej lille Per, du ved da godt, at der er 28!  

Lille Per: Nej der er 9!! a-l-f-a-b-e-t-e-t 

Hvad bestilte kannibalen på Mc’Donald? BØRNE MENUEN! 

KAGEKONKURRENCE! 
I marts måned holder vi en kage-konkurrence, hvor I skal have en 
kage med. Så dømmer vi og nogle andre om, hvem der skal vinde  

1., 2. og 3. pladsen. 

Hvis du gerne vil være med, skal du lægge en seddel i vores kasse på 
lærerværelset. 

Kagekonkurrencen afholdes fredag den 20/3, kl.15:00 

Tilmelding senest fredag den 13/3. 

Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!    



 4 

Sproghjørnet –  Fra lyd til bogstav - 2 
Af Elisabeth Højlund 

 
"Hvorfor skal man bruge det stumme d ?" 

Lidt om "det dumme stumme d, som det er blevet til, fordi det 
næsten har drillet alle, der skal skrive dansk. 
                      

Sidste gang viste jeg, at man ikke kan oversætte lyde direkte til bogstaver, fordi 
bogstaverne skal være ensartede, så øjet kan læse en tekst. 
 
Hva' gør vi så for at vise, hvor meget lyden fylder i et ord ? 
 
Vi gør det, at vi giver støjen (konsonanterne) to bogstavpladser, når lyden 

(vokalen) er kort, og én bogstavplads, når lyden er lang. Eksempel: at sende en mail     -    en sen aften. 
 
Støj kan ifølge sin natur ikke være lang eller kort, så besættelsen af to bogstavpladser i et ord bruges til at 
fortælle øjet, at lyden foran er kort, og må jeg tilføje, ofte mørkere i klangen end den rene vokal. 
 
Mysteriet om det dumme stumme d opklares altså ved at forstå, at lige netop dette d  bruges som fyld, så 

øjet kan se: "Her står der to konsonanter, altså er lyden foran kort”. 
Står der kun en lyd (vokal) og et bogstav for støj (konsonant) ved siden af hinanden, vil vokalen altid være 
lang. Det er lydens natur at brede sig ud, til den bliver stoppet af noget støj (konsonanten) 
 
Det bedste I kan gøre for at afgøre, om en lyd er kort eller lang, er, at mærke efter, om lyden i et ord 
(f.eks. bil) bare kan bredes ud, uden at meningen med ordet ødelægges, for så er lyden lang og staves kun 
med et tegn for lyd og et tegn for støj. Men hvis ordet sende bliver helt ødelagt af, at man siger 
seeeeeeeende, så er lyden kort, og så vil der altid komme to konsonanter efter, hvoraf den ene ofte vil være 
"det dumme stumme d" 

 
I det næste nummer af "Kildeskole Nyt" vil jeg fortælle om, hvad vi bruger dobbelte bogstaver til. Det 
handler nemlig også om vandringen fra lyd til bogstav. 
 
Spørgehjørnet: Jeg har fået et spørgsmål:  Hvad er arveord - låneord og fremmedord? 
 
Det er et kæmpestort spørgsmål, og det er meget vigtigt. Ikke mindst i forhold til jeres fremtid, som vil 
kræve endnu mere af jer, end det har gjort af os, at I kan stave rigtigt. Hvorfor er det vigtigt? 
Fordi der i disse globaliseringstider optages uendelig mange fremmede ord i vores sprog, og vi bliver nødt til 
at vide lidt om, hvordan de staves. 
 
Jeg vil fortælle mere detajleret om disse ordklasser i et " Sproghjørne" 
Her vil jeg blot løfte sløret for, at "arveord" kommer fra vores urnordiske sprog, fra vikingetiden  
(o. 800 e. Kr.) og omfatter ord som: Jeg, mig, ja, nej, mand, kvinde, i, ø, mad, væg, dal, dø, elske, sove, far, 
mor, søn, datter, drømme  m.m. I dag findes der 2000 - 3000 ord fra det urnordiske sprog, som vi stadig 
bruger, og bruger meget i vores daglige sprog. Men lyden er levende og foranderlig og stavningen har vi 
fastholdt, så der kan være langt fra lyd til stavning for disse ord. 
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Ny klubmedarbejder 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Femtenklubben holder møde 

 

Hver uge forventes det, at eleverne hver laver 5 eksamener. Men: Så er der dem, der giver 
den en ordentlig skalle og laver 15 – det skal da fejres! Derfor har vi Femtenklubben, hvor 
eleverne mødes på lederkontoret til et både usundt og sundt traktement. 
Gad vide om der snart kommer så mange elever at de ikke kan være på lederkontoret?        

 
Jesper Kudsk er vores nye medarbejder i 
klubben. 
 
Han er allerede i fuld gang med alle 
aktiviteterne i klubben – hvis man dømmer 
på klubbørnenes glæde, ser det ud til at gå 
rigtig godt!     
 
Jesper overtager arbejdet fra Christine, 
Søren og Rikke, som nu vil koncentrere sig 
om andre gøremål på skolen. 
 
Velkommen til Jesper!    
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Elever i folketinget 
 

Hvert andet år arrangerer Folketinget et 
Ungdomsparlament. Elever i 8. Og 9. Klasse 
fra hele Danmark inviteres til at indsende 
lovforslag. Der blev denne gang indsendt 
omkring 1.200 forslag. Blandt de indsendte 
forslag udvælger Folketinget forslag fra 60 
forskellige klasser, og nogle elever fra de 
udvalgte klasser bliver inviteret til at være 
politikere i en dag i det rigtige Folketing. Her 
skal de diskutere deres lovforslag i udvalg, og 
senere i Folketingssalen hvor der også 
stemmes om forslagene.  

Peter, Kitty og Kristian                                    De forslag, der vedtages i Ungdoms- 
parlamentet, er ikke gældende love, men de kan være en god indikator for vores rigtige 
lovgivere om, hvad der optager og bevæger ungdommen. 
 
Fra Kildeskolen deltog to elever fra 9. Klasse i Ungdomsparlamentet. De arbejdede sammen 
med elever fra 4 andre skoler i Integrationsudvalget, og deltog senere i debatten i 
Folketingssalen – den rigtige. 

Kitty skriver:  

”Hvert udvalg skulle udarbejde et 
spørgsmål til en af ministrene og 
så finde frem til ét lovforslag, der 
skulle til afstemning i 
Folketingssalen. 
Vi startede med, at hver gruppe 
præsenterede sit lovforslag, så 
kunne de andre grupper i udvalget 
kommentere, hvorefter vi 
debatterede forslagene og kom 
med forslag til ændringer. Det 
blev dog ikke til megen 
diskussion, da størstedelen var 
enige, bortset fra en gruppe, der 
kom med et lovforslag om at 

forbyde religiøs hovedbeklædning. Vi endte med, at der var 3 lovforslag (inklusiv vores 
eget), der blev sat sammen til ét.  
Så skulle vi finde et spørgsmål til integrationsminister Birthe Rønn Hornbech. Det blev 
Kristian, som jo var i vores gruppe, der kom med et forslag om tuneser-sagen og vi blev 
enige om, at han skulle op på talerstolen og stille spørgsmålet til ministeren”.  
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Kristian skriver:  

“Efter en frokost i snapsetinget, skulle vi ned i Folketingssalen. Vi lagde ud med en 
spørgerunde, hvor hvert udvalg havde  udarbejdet et spørgsmål til en minister. Én fra 
udvalget stillede så spørgsmålet.  
Dette tog en times tid – herefter var det tid til et folketingsmøde. Hvert udvalg kom op og 
fremlagde det lovforslag de havde fundet frem til, så blev det debatteret og til sidst stemt om. 
Dette var mest spændende i starten, da det blev lidt tungt bare at sidde og debattere i  tre 
timer – heldigvis var der en indlagt pause. 
Efter mødet i folketingssalen, drog vi over i landstingssalen, hvor der var reception, hvor 
Bertel Haarder fik overrakt de vedtagne lovforslag. Hver klasse fik et sæt højtalere med 
hjem, og så var der jo også gratis mad, snacks og sodavand”.                                        
 

Kristian og Anders Fogh Rasmussen  
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Uddannelsesmessen 
 Fredag den 15/1 drog 9. og 

9/10. klasse til Forum, hvor 
der var Uddannelse Uden 
Grænser. Her var opstillet et 
utal af boder med 
informationer om de mange 
muligheder, som byder sig 
efter afslutning af 
grundskolen.  
 
Alle 32 elever fik en god 
oplevelse – en del havde fået 
noget at tænke over!     
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Det nye IT-lokale 
 
Vores nuværende IT-lokale virker ikke efter hensigten:  
 

• Vi kan aldrig være sikre på, om udstyret virker, når vi ankommer til lokalet.  
 

• Der ingen projektor i rummet – det skaber en del besvær, når 20 elever skal se på 
samme computerskærm.  

 
• Der er ingen printer i lokalet.   

 
Der skal vi gøre noget ved.  
 
På kort sigt har vi tømt IT-lokalet for computere og placeret dem i klasselokalerne, så  
IT-undervisningen kan fortsætte dér indtil sommerferien.    
  
Vi vil sørge for, at IT-lokalet udstyres med 10 skærmterminalpladser, der hver har 
almindelige skriveprogrammer, forbindelse til nettet, lokal printer og projektor. I rummet 
etableres også arbejdspladser til 4-6 elever, som ikke bruger IT- udstyret. 
 
Computere og printer placeres i et aflåst rum, fladskærmene fæstnes til væggene med 
indstillelige ophæng, og til hver plads installeres stik på væggene, som forbinder de aflåste 
computere til bræt, mus, USB-nøgle, høretelefoner etc.  
 
I loftet placeres en projektor, som har forbindelse med hver af de 10 computere via det 
aflåste rum. 
   
En af de to døre til IT-lokalet blændes. Der bygges en ny væg i rummet.   
 
Kildeskolens Støtteforening er gået i gang med at tilvejebringe 70-80 000 kr. til udstyr og 
indretning af IT lokalet.  
 
Lysforhold, varmeafgivelse, kabelføring og meget andet er undersøgt – vi skal simpelthen i 
gang med alle de praktiske aktiviteter. Projektet skal være afsluttet inde sommerferien!   
    
Vi får brug for hjælp, så vi vil meget gerne høre fra elektrikere, snedkere, malere, 
gulvmontører eller andre håndværkere i forældregruppen. Kontakt Niels på 
niels@kildeskolen.dk  
 
Vi har også brug for donationer og hjælp til indsamling af donationer – kontakt Rikke på 
filosofrik@hotmail.com 
                                                Se tegningerne på næste side! 
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Nuværende IT-lokale 

 
 IT-lokalet efter ombygning 

Projektet i grove træk:  

 
1. Rummet ryddes fuldstændig 
2. Dør blændes 
3. Væg med dør bygges op 
4. Vægge spartles og pålægges glasvæv 
5. Loft males 
6. Vægge males 
7. Gulvtæppe fjernes og der pålægges linoleum 
8. Ekstra el-kontakter til hver plads installeres   
9. Kabler fra alle 10 pladser til computere føres 
10. Fæste til projektor installeres 
11. Kabel til projektor føres 
12. Whiteboard opsættes 
13. Skærm opsættes 
14. Indstillelige lamper installeres 
15. Lampe til whiteboard installeres 
16. I aflåst rum opsættes hylder til de 10 pc’er, 

keyboards, mus, kabler etc. 
17. Hylde indrettes til printer 
18. 10 pc’ere opsættes  
19. Printer opsættes  
20. Projektor opsættes 

 
Når IT-lokalet er indrettet modtager alle lærere 
undervisning i brugen af udstyret.  
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Ordinær generalforsamling i Støtteforeningen 
 

Hermed en officiel indkaldelse til den årlige generalforsamling i 
Støtteforeningen 
 
Generalforsamlingen foregår på skolen   

 
Torsdag d. 26. Marts 2009, kl. 17:30 

 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandens beretning 
3. Gennemgang og godkendelse af regnskabet 
4. Valg af bestyrelse og suppleanter 
5. Valg af revisor 
6. Indkomne forslag 
7. Eventuelt 

 
For at kunne deltage skal du være medlem af støtteforeningen. Det koster 300,- for par og 
150,- for enlige. Hvis du ikke er medlem endnu, vil vi gerne opfordre dig til at blive det. Det 
samme gælder, hvis du har været medlem, men ikke har fået betalt for 2009 endnu. 
 
Vi vil også gerne opfordre forældre, der har børn på skolen, til at stille op til valg af 
bestyrelsesmedlemmer. I øjeblikket er det hovedsagligt lærere der er engagerede I 
bestyrelsesarbejdet - Søren Pedersen, Formand for Støtteforeningen   

 
Kildeskolen deltager atter i Pisa undersøgelsen 
 
På fredag den 20/3 deltager vi atter i PISA undersøgelsen – det gælder 15 elever fra enten  
8. klasse, 9. klasse eller 9/10. klasse, som alle er født i 1993.   
 
Eleverne mødes i SFO’en kl. 9:00 den dag. Først drejer det sig om PISA testen, så et 
elevspørgeskema og en dansk test. Efter frokost udvælges 8 elever, som fortsætter med at 
løse en stribe opgaver på computere.      
 
PISA undersøgelsen udføres af 8000 elever fordelt på 320-350 skoler landet over.  
 
Vi har selv ønsket at deltage i undersøgelsen og blev så udvalgt blandt alle landets skoler. 
 
Det skal nok blive en interessant dag.    
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Fastelavn – vi lader billederne tale for sig selv! 

 

 
 
 
 
 

 


