
Så er vi i gang igen! 
 

Velkommen tilbage til 

skolen! 

 

I løbet af sommerferien  

har vi foretaget mange  

forberedelser til det  

nye skoleår – vi har  

malet klasseværelser  

og vægge, vi har  

bygget lydvæg på  

2. sal og arbejdet  

med tekniske  

installationer i det nye 

IT-lokale. Lærerne har  

studeret Fællesmål 2009 fra Undervisningsministeriet, og 

efterfølgende har de skrevet undervisningsplaner, som 

allerede aktiveres fra elevernes første skoledag.   

 

Skemaer, evaluering af sidste skoleår samt planlægning af 

årets ture, konsultationer og forældremøder er også på 

plads. Der er afholdt møder i faggrupperne – ja, det nye 

skoleår ligger lige for fødderne af os! 

 

Husk at være med når vores elever deltager i Valby 

Kulturuge – der skal synges og danses!  

 

Se invitationen her i Kildeskolenyt!  
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Skolekalender  

September                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Tirsdag 1.  

Onsdag 2.   

Torsdag 3.  

Fredag 4. 17:00 Elever optræder til arrangement med Valby  

Kulturuge – se invitationen her i bladet! 

Forældremøde 1. klasse 

  

Mandag 7.  

Tirsdag 8. Forældremøde 8. klasse 

Onsdag 9.   

Torsdag 10. Forældremøde 4. klasse 

Fredag 11. Forældremøde 3. klasse 

  

Mandag 14.  

Tirsdag 15.  

Onsdag 16.  

Torsdag 17.  

Fredag 18.  

  

Mandag 21.  

Tirsdag 22.  

Onsdag 23.  

Torsdag 24.  

Fredag 25.  

  

Mandag 28.  

Tirsdag 29.  

Onsdag 30.  
 

 

                                                        
 

 

SFO’en er i gang igen – der er kaffe den sidste fredag i 

måneden mellem 14:00 og 16:00! 
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 Evaluering juli 2009 
Af Niels Bergstedt og Anna Lawaetz 

 

Ved slutningen af skoleåret 08-09 studerede hver af Kildeskolens lærere 

Fællesmål 2009, udstedt af Undervisningsministeriet.     

 

Efterfølgende gennemarbejdede hver faggruppe og individuelle lærer de 

respektive materialer for at finde områder, som skulle ændres i forhold 

til de oprindelige Fællesmål faghæfter og for at indarbejde disse i 

skolens undervisningsplaner, som aktiveres fra starten af skoleåret  

09-10.    

 

Næste fase bliver at finde eller forfatte undervisningsmateriale, som efterlever de nye krav 

stillet i Fællesmål 2009 og at føje disse til det hidtidige materiale. Endelig bliver det at 

lokalisere og fjerne materiale, som ikke længere er en del af pensum ifølge Fællesmål 2009.  

 

Et generelt træk i Fællesmål 2009 er, at IT i større grad skal indarbejdes i undervisningen, 

hvilket er en opgave lærerkollegiet ser frem til at løse. Som første trin er vi ved at indrette et 

IT-lokale med 10 skærmterminalpladser, der hver har forbindelse med printer, internet og 

projektor. Projektoren skal bruges i forbindelse med fælles søgeopgaver, fremvisning af 

undervisningsfilm eller præsentation af power-points. Lokalet står klar i starten af det nye 

skoleår, og det er indrettet med henblik på at skabe de bedst mulige arbejdsbetingelser for 

elever og lærere hvad angår plads, sikkerhed, luft og lys.     

 

Projektet afsluttes med at skolens lærere uddannes i brugen af lokalet og dets udstyr, hvilket 

vil foregå i starten af skoleåret.  

 

Lige nu er hvert klasseværelse udstyret med 0 til 4 computere – målsætningen i det nye 

skoleår er at anskaffe computere, så hver klasse får mindst 2 skærmterminalpladser med 

skriveprogrammer, netadgang og ordbøger.  

 

Sidste års målsætning med at finde eller formulere gode undervisningsmaterialer fortsætter. 

Vore krav er stadig:   

  

1. Materialet skal være indbydende, gerne være i farver og have billeder – men uden at 

forvirre faget med overflødig og ”smart” typografi. 

2. Materialets tekster skal give klare og entydige definitioner af fagord og være skrevet i et 

sprog, som er alderssvarende og indbyder til selvstudie.  

3. Materialet skal give eleverne en gradvis indlæring af faget, en indlæringsgradient som 

udfordrer dem mest muligt, uden at de dog ”knækker halsen”.       
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4. Materialet skal være skrevet i en sådan form, at selve studiet kan foregå på skolen, mens 

rutinedelen kan foretages som hjemmearbejde.  

5. Materialet skal indbyde og stimulere eleverne til selv at foretage undersøgelser af de 

emner, der forklares.      

6. Hvis en lærer vælger at bruge materiale, som ikke retter sig efter disse krav, skal læreren 

ad anden vej tilvejebringe punkterne 1 til 5, eventuelt ved selv at indsamle eller forfatte 

materialet.  

 

Arbejdet skrider godt frem, men er ikke afsluttet. Vi overvejer at anskaffe udstyr til 

farvekopiering som led i denne forbedring. 

 

Ved eksamen maj/juni 2009 kunne vi se særdeles gode resultater i fagene matematik 

(færdigheds- og problemregning), engelsk (skriftlig og mundtlig) og biologi (skriftlig).  

 

I fysik var resultaterne tilfredsstillende set i det lys, at en ny lærer havde sin første eksamen. 

Undervisningsplanerne for fysik bygger nu på denne erfaring.  

 

I dansk (læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling) blev resultaterne bedre end sidste år, 

uden at vi dog er tilfredse. Det viser sig tydeligt, at boglæsende elever får bedre resultater 

end ikke-boglæsende elever, og faggruppen af dansklærere intensiverer derfor arbejdet med 

boglæsning  i de større klasser, hvilket allerede er sket i de mindre. Desuden vil faggruppen 

indgående sammenligne skolens danskmateriale med Fællesmål 2009 for at sikre korrekt 

indhold og progression.   

 

I de andre fag fortsættes arbejdet med at forbedre elevernes sprogudvikling. Lærerne er i 

gang med at udpege og definere fagord, som knytter sig til hvert klasseniveau, og at gøre 

disse skriftligt lettilgængelige for eleverne.   

PS: Du kan nu se de nye undervisningsplaner for alle fagene på vores hjemmeside ◙ 

 

 
IT-lokalet er endnu ikke færdigt! 

 

Lige nu venter vi på at få leveret 

de sidste ”stumper”, som en 

elektriker skal installere. 

 

Det bliver spændende at tage 

rummet i brug.  
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De to nye klasser 
 

En ny børnehaveklasse er i gang – vi må alle huske på, at eleverne er kommet ind i en ”ny 

verden” og hjælpe dem med at finde lokaler, legeplads, toiletter og nye venner!     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I den ”anden ende” finder vi den nye 9/10. klasse, som har fået 6 elever fra andre skoler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til alle gamle og nye elever på Kildeskolen! 
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”Gyddas gylleværk” – en musical 
 

 Af Christine Astrupgaard 
  

Da 7. klasse var 6. klasse, skrev de en musical med titlen ”Gyddas 

gylleværk”. De arbejdede med den, indøvede den og optrådte med 

den lige før sommerferien for et begejstret publikum… 

  

Gyddas Gylleværk handler om en nævenyttig og fæl 

sladderjournalist, som opfinder lede løgnehistorier om de kendte, 

da hun mener, at hun er på en mission for at fortælle 

offentligheden, hvor rådne de kendte mennesker er. 

  

Det skaber stor furore i venneklubben, da Gyddas historie om 

Paris Milton ser dagens lys på Star News. Både Dronning Agnete,   

Gydda i aftensolen                  50'øren, Poop Dog, Pia Kjærgaarden, 

Peter Stålbæk og Paris  

                                            Milton er frustrerede over, gang på gang, at blive hængt ud for 

                                            noget de aldrig har gjort, eller kun næsten har gjort. 

  

Derfor beslutter de sig for at gå på deres helt egen mission, Operation Gylle, som Peter 

Stålbæk nok så elegant har navngivet den. Til stor begejstring for Paris Milton, som synes 

Stålbæk er ”Åh-sååååå-klog”! 

  

De får fuldført deres mission og 

har nu virkelig skyts at bruge mod 

den lede sladderjournalist Gydda 

Gyllepen. For det første finder Pia 

Kjærgaaden bladet "Unge Hotte 

Mænd" i Gyddas skraldespand og 

kan derfor konkludere, at den, nu 

gennem 20 år gifte Gydda 

Gyllepen, er til unge hotte mænd! 

De finder også ud af, at hun på det 

groveste terroriserer sin mand 

Benny: Han bliver faktisk slået 

med puder og andet, hvorfor han 

ofte låser sig inde på toilettet med 

en avis i frygt for at få      

yderligere bank.                                Peter Stålbæk, 50’øren, Dronning Agnete og Pia Kjærgaarden 

 

Men på denne dag, hvor Gydda er udsat for venneklubbens spionage, er det virkelig uheldigt, 

at Benny har låst sig selv inde på toilettet. Gydda får pludselig forfærdeligt ondt i maven – 

og det mener hun selvfølgelig er Bennys skyld – og skal altså bare bruge toilettet her og nu. 
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Det kan hun ikke komme til, og må derfor løbe ud i haven og lægge en stor én bag et træ. 

Træet er en forklædt Paris Milton, for Stålbæk mente, at det nok var den bedste udklædning 

hun kunne få, da hun så hverken skulle sige eller gøre ret meget. Paris lægger dog heller ikke 

mærke til meget, da hun taler i mobil det meste af tiden og tror derfor at stanken kommer fra 

hendes lille hund – som efter hendes opfattelse nok har pruttet i en designer- taske. 

  

Operation Gylle lykkes, og det ender med, at vennegruppen får skrevet en rigtig fæl historie 

om Gydda Gyllepen, som bliver afsløret på Star News. Gydda fyres med øjeblikkelig varsel 

fra bladet Se og Hor og flygter til Alaska – uden Benny, som endelig står op og siger fra. 

  

Gydda får smagt sin egen medicin, og moralen i stykket er, at man ikke altid blindt skal stole 

på hvad man ser og høre. 

  

Invitation 
 

På fredag den 4. september optræder elever fra Kildeskolen til Valby Kulturdage. Vi skal 

spille og synge lige efter åbningstalen, som er kl. 17:00. Det foregår på Valby Langgade ved 

Annexstræde. 

 

Det er et rigtig festligt og vigtigt arrangement for Valby, og der kommer mange mennesker. 

 

Ida Auken, som er folketingsmedlem og sidder i Kulturudvalget, holder en tale – vi skal på 

lige bagefter. 

  

Vores program tager omkring 20 minutter og temaet er "Magi og Kærlighed" – alt kan ske, 

når man bare tror på det! 

  

Elever fra 1. og 2. klasse synger en sang om magi: "Buster-sangen”. 

 

Piger fra 6. klasse synger, Shout nummeret "Som et lyn". 

 

Dansegruppen "Peace, Love and Joy" danser et nummer. 

 

Og så fyrer Kildeskolens sangfugle 2 gospelsange af om kærlighed og om at kunne gøre, 

hvad man gerne vil: ”Believer” og ”Faith”. Elever fra 6. og 7. klasse bakker vores helt egen 

Søren Pedersen og Louise Dubiel op, som er på front-vokalerne. Louise er bl.a. kendt fra tv 

programmet "Magi i luften", og hun er tidligere elev på Kildeskolen.  

 

Vi håber I kommer og fejrer Valby med os! 

 

 Kærlig hilsen Christine, musiklærer 
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Umaers historie 
 

I fjerde klasse læste jeg en bog om nogle børn der 

bagte Tigerkage. Jeg spurgte min lærer Karen, om vi 

ikke skulle bage den. Hun sagde: ”Jo, når du kan 

dine tabeller, Umaer, så bager vi Tigerkage!”. Jeg 

øvede mig i meget lang tid og Karen så ud til at have 

glemt alt om Tigerkagen. En dag vi arbejdede med 

matematik, lavede jeg et gangestykke. Karen 

kiggede på det og kiggede på sin egen udregning – 

der var noget galt! Så sagde hun: ”Umaer, du har ret, 

det er mig, der har regnet forkert, hvor er du god!” 

”Så er der Tigerkage”, jublede jeg. Og det måtte hun 

indrømme. En sød sejr til mig!  

 

De er bare så hurtige! 
 

 
 

De 6 nye elever i 9/10. klasse afsluttede Lær at Lære kurset – desværre er Stefan ikke med på 

billedet.  

 

Bogstaver i skolegården 
 

Anne Marie har malet alfabetet i skolegården – det 

skal bruges til indlæring af bogstaverne i de små 

klasser. 
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Redningshold for en dag – førstehjælp 
 

 

5. klasse er i fuld 

gang med at forberede 

sig på, at skulle på 

Experimentarium og 

være Redningshold 

for en dag. 

 

At være redningshold 

betyder, at man skal 

arbejde sammen og 

kunne redde liv. Altså 

sådan rigtigt! 

 

Inden besøget, skal 

alle eleverne lære at 

kunne stille sig klar til en redningsaktion på få sekunder og yde førstehjælp. Her snakker vi 

ikke om at give et plaster på, men om at kunne redde liv! Vi øver hjerte-lunge-redning og 

eleverne er rigtig gode til det. 

 

I den materialepakke, som følger med kurset, er en 

miniAnne til hver elev. Det er en dukke, som man kan 

lære at give hjertemassage og lungeredning på, også 

kaldet mund-til-mund. Man kan indstille dukken, så man 

enten øver at give livredning til et barn eller til en voksen.  

 

Der skal rigtig mange kræfter til, når man giver en voksen 

hjertemassage.  

 

Vi tager på tur til Experimentarium torsdag den 10. september, og skal være redningshold 

ved et jordskælv.  

 

Med miniAnne følger også en DVD, så hele familien kan lære at give førstehjælp, når 

eleverne får hende med hjem efter redningsdagen.  

 

Dukkerne koster normalt 300,-/stk. hvis man vil købe dem hos Dansk Rødekors, men er en 

del af materialet. Redningshold for en dag er støttet af TrygFonden. 

  

 

 
GAD VIDE HVILKEN KLASSE DER SENDER FLEST ELEVER TIL 15-KLUBBEN? 

 

Er der nogen klasse, som vil udfordre de andre klasser?  
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SFO koloni 
Af Helle Märcher 

 

For 12. gang kørte vi fra Kildeskolen, med en bus fuld af glade og forventningsfulde børn og 

voksne. Sommerkolonien gik igen til vores dejlige "Feriegården" ved Sejrøbugten. De fleste 

børn kender stedet og gensynsglæden var heller ikke til at tage fejl af - der gik ikke mange 

timer inden mange af de lidt kedelige værelser, var forvandlet til hyggelige værelser med 

plakater og blomster. 

 

Glæden var også stor, da børnene opdagede det store 

gyngestativ, som i år havde 4 gynger. Der er godt nok 

ikke et klatrestativ, men så kan vi bare bruge Søren, 

hvilket børnene også gjorde – mange gange! Søren låner 

også sin trøje ud til koloniens måske mindste pige, og det 

var et sjovt syn. 

 

De morgenfriske børn hjalp i køkkenet, hvor der blev 

bagt frisk brød hver morgen. Igen i år lavede vi 

"Koloniade" (hjemmelavet ord, som er sammensat af 

Koloni og Olympiade), og der blev kæmpet, som havde 

medaljen været af guld. 

 

Som en ny aktivitet lavede vi i år "Koloni Talent" og det 

blev der også gået op i. Der var en ½ dags forberedelse, 

og så gik det løs onsdag eftermiddag. Der var rigtig 

mange forskellige talenter såsom; tegning, sang, 

tryllekunst, gymnastik og skuespil. En herlig og dejlig 

eftermiddag. Blandt dagenes faste aktiviteter var 

strand/bade-turen, hvor vandhundene kunne få en 

dukkert.  
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På fest-aftenen grillede vi skumfiduser - og det er et sikkert 

hit, ligesom "Limbo dans og ballon-dans også er et hit. Efter 

5 begivenhedsrige dage vendte vi tilbage til Kildeskolen – 

vi glæder os allerede til næste år! 

  

Kærlig hilsen 

Helle + resten af 

koloniholdet    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo og lydvæg på 2. sal 
 

I sommerferien malede vi fællesrummene på  

2. sal. Som prikken over i’et satte vi  

Kildeskole-logoet på væggen ved kontoret.   

Vi byggede også lydvæg til 9. og 9/10. 

klasse, så fællesrummet nu kan bruges som 

biograf, uden at undervisningen i de to 

klasser forstyrres.   


