
Sidste papirudgave! 
 

Dette er så den sidste papirudgave af Kildeskolenyt! 
 

Fra 1/3 sender vi udelukkende skolebladet som en mail til 

jer.  

 

Tænk engang: I stedet for at trykke bladet i en kedelig 

sort/hvid udgave i 190 eksemplarer, kan vi med ét tryk på 

en knap sende en farvekopi af Kildeskolenyt!, som er 

lige til at se og læse på skærmen derhjemme!  

 

Med denne ændring kan alle elever, forældre, lærere, 

gamle elever og lærere samt alle andre, som har haft 

forbindelse med skolen, blive informeret om, hvad der 

foregår på Høffdingsvej 14.    

 

Flere af vores gamle elever er flyttet til det store udland. 

Vi kommer faktisk til at sende flere eksemplarer til USA 

og England – og vist nok ét enkelt til Hongkong!  

 

En anden fordel er, at vi sparer bunkevis af papir – og det 

er et godt energiregnskab!     

 

Men ellers holder vi varmen i denne kolde tid med 

massevis af aktiviteter, som du kan læse om her i bladet.   

 

Husk at checke din mail den 1. marts. 
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Skolekalender  

Februar                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag 1.    

Tirsdag 2.  

Onsdag 3.  

Torsdag 4.  

Fredag 5.  

  

Mandag 8.  

Tirsdag 9.  

Onsdag 10.  

Torsdag 11. Forældremøde 4. klasse 

Fredag 12.  

  

Mandag 15.  

Tirsdag 16.  

Onsdag 17.  

Torsdag 18.  

Fredag 19.   

  

Mandag 22. Terminsprøve 2 – matematik  

Tirsdag 23. Terminsprøve 2 – dansk stil 

Onsdag 24. Terminsprøve 2 – læsning/retskrivning, biologi og geografi  

Torsdag 25. Terminsprøve 2 – engelsk stil 

Fredag 26. Terminsprøve 2 – mundtlig dansk 

  
 

 

           

Husk kaffen i SFO’en den sidst fredag i måneden  

mellem 14:00 og 16:00!  
 

Og så skal der noteres i din kalender: 

  

Der er 25-års jubilæum lørdag den 21. august 
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Hvorfor tager Århusianeren en pistol med ud i ørkenen? 

Fordi han vil skyde genvej!  

 

En ung kvinde går gennem en kirkegård en mørk aften. Pludselig hører hun en 

uhyggelig lyd…  Hun bliver meget forskrækket – lige foran hende sidder en 

ældgammel mand og slår med hammer og mejsel på en gravsten! 

”Øh, jeg troede det var et spøgelse – hvad laver du her midt om natten?” 

”Fjolserne har stavet mit navn forkert!” 

 

”Jeg er begyndt at gå til karate! Jeg har allerede lært at slå mursten over med mine bare 

hænder – så nu kan jeg forsvare mig, hvis jeg skulle blive overfaldet!” 

”Det lyder da godt – men er det ikke sjældent, at man bliver overfaldet af en mursten?” 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

PRÆMIEUDDELING FOR TEGNEKONKURRENCEN 
 
 

 
 

 

 

 

 

Så var der præmieuddeling efter tegnekonkurrencen – Mads (4.kl.), Kenneth (4. kl.), 

Shubham (5.kl.), Inas (1.kl.), Christina (8.kl.) og Martine (4.kl.) fik overrakt deres præmier i 

starten af januar. Tillykke med det!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

SÅ ER DER EN NY KONKURRENCE! 

 

HVEM KAN SKRIVE ET GODT KÆRLIGHEDSDIGT? 

Der er præmier til de tre bedste digte, som bliver vist i næste nummer af  

 Digtet skal ligge i vores bakke på lærerværelset senest 18/2 
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Mail-projektet 
Af Lisbeth Dubiel 

Mailprojektet kører som 

planlagt! 

 

I starten koncentrerede vi os om at 

indsamle mailadresser fra gamle elever, forældre 

og lærere på Facebook. Efterhånden har vi fået 

kontakt med de fleste, og reaktionen har været 

meget positiv!  

 

Vi har brug for din hjælp – vi vil gerne nå ud til 

alle gamle elever og forældre! Hvis du går ind 

på Facebook-siden for Niels Bergstedt, kan du 

se, om der mangler gamle klassekammerater. Det kan jo være, at du har mailadresser, som 

ikke er der, og så må du endelig sende dem til os. Det er jo ikke alle, som er på Facebook.   

 

Kan du finde nogle adresser, kan du sende dem til Niels – eller direkte til mig på  

netcom@kildeskolen.dk 

 

Og så en besked til alle forældre:  

  

Vi har sendt en blanket til jer, for at få alle familiens mailadresser. Ind til nu har vi fået rigtig 

mange svar – men mangler stadig en del!  

 

Send blanketten retur til klasselærerne. Hvis I har mistet den, skal I bare sende en mail til 

mig på netcom@kildeskolen.dk , så får I en ny blanket tilsendt med det samme. Når I har 

udfyldt den, skal I bare sørge for, at klasselæreren får den hurtigt. Vi vil gerne have 

indsamlingsarbejdet afsluttet den 20. februar. 

 

Husk at vi gerne sender bladet til alle, 

som vil have det – skriv endelig 

bekendtes mailadresser på blanketten.  

 

 

Målet er, at alle kan modtage 

Kildeskolenyt! med mail den 1. marts 

2010. 

 

Tak til alle som har sendt deres  

adresser – og til alle som har hjulpet 

med at finde andres adresser! 

mailto:netcom@kildeskolen.dk
mailto:netcom@kildeskolen.dk
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  Og 4. klasse blev færdig med Lær at Lære… 

 

Hele 4. klasse har gennem et stykke tid arbejdet med Lær at 

Lære kurset. Den 28. januar blev alle færdige, så hele 

klassen nu kan bruge studiemetoden.  Og så var der uddeling 

af certifikater og Kildeskolehalstørklæder! 

 

Tillykke!       
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Sagde de sne?  
Da sneen faldt tykt i slutningen af januar, 

blev den hurtigt udnyttet – er der noget 

som en god sneborg i skolegården?  

 

 

 

 
 

Rollemodeller 
For andet år i træk havde 

uddannelsesvejleder Henrik arrangeret, at 

de store klasser fik besøg af de såkaldte 

Rollemodeller. Det er et tiltag fra 

Københavns Kommune, som skal vise 

eleverne i de store klasser, at man godt 

kan skifte til en anden uddannelse, hvis en 

planlagt uddannelse skulle fejle. Det blev 

til en informativ og humoristisk dag. Tak 

til Henrik!    

 

 

Uddannelsesmesse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag den 15. januar var 9. og 9/10. klasse på 

uddannelsesmesse i Bellacentret. 

I den store messehal, var der mange stande med de 

forskellige uddannelsestilbud. En spændende dag med 

svar på en masse spørgsmål.    
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Femtenklubben i januar 
 

Den 6. januar var der allerede besøg i 

klubben. Her et billede af frokosten hvor 

de blev fejret.  

 

 

 

 

 

Af praktiske grunde måtte vi rykke de 

næste møder – så tirsdag den 26. havde  

15-klubben besøg af næsten 30 elever!  

 

 

Senere på ugen – fredag den 

29. januar – holdt vi møde 

igen: Denne gang for 20 

elever. De er nu dygtige! 

 

 

Shubham 

var med 

igen, 

igen!  

 

21 gange 

i træk! 
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Projektfremlæggelser 
  

Efter juleferien stod der projektuge på skemaet hos 

de to store klasser.  

 

9. klasse arbejdede med projekter med 

problemformulering – det vil sige, at de gennem en 

uge bearbejdede en problemstilling og bagefter 

fremlagde deres undersøgelser og konklusioner.  I år 

var det overordnede emne Verdenssamfundet.  

 

9/10. klasse arbejdede med deres fremtidige 

uddannelser.                         Anna ”åbner ballet” i 9. klasse 
IT lokalet blev brugt flittigt 

 

Mandag den 18. og torsdag 

den 19. var det tid til 

fremlæggelser – eleverne var 

spændte, der var nerver på, 

men alle kom på scenen og 

lavede nogle gode 

fremlæggelser. Den ene dag 

hørte vi bl.a. om stoffer og 

kriminalitet – den næste 

handlede om uddannelser til 

ingeniør, tandlægeassistent, tømrer og dyrlæge.    

 

Det var også en fornøjelse at se det store fremmøde 

af familie og venner begge aftner – vi fik vist også 

besøg af en af de gamle elever. 

 

Projekterne afsluttedes med, at elevernes vejledere 

gav karakterer og udtalelser, som skal stå i deres 

afgangspapirer.   

 

Vi må jo nok indrømme at nutidens unge mestrer 

nogle midler, som vi andre slet ikke kan leve op til: 

Vi så den ene flotte powerpoint efter den anden, hvor 

billeder og tekst understregede foredragene.     

 
Fremlæggelse af Theis, Trine og Mursal      



 

 

9 

Justin fortæller om sin fremtid som billedkunstner. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Nicklas og Arsalon om tømreruddannelsen  

Alle 9/10. klasses projektfremlæggere  
 

 

Næste punkt i de to klassers kalendere er terminsprøverne, som 

afholdes i slutningen af februar. Bag efter skal vi vurdere hvem, 

der kan indstilles til gymnasier og de mange andre 

udannelsesretninger – og hvem der skal have et år mere på skolen i 

9/10. klasse for at blive mere fagligt sikre, så vi ved, at de kommer 

til at klare sig godt.        
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Loftet ryddes 
Af Niels Bergstedt 

 

Varmen fosser ud af 2. sals loft – 

derfor skal vi snarest have blæst 

isoleringsmateriale ind på 

loftsrummet – det koster, men er en 

ren besparelse!   

 

Som forberedelse blev der i starten 

af januar bygget en gangbro på 

loftet – ellers var det ikke muligt at 

bevæge sig rundt deroppe. Den sag 

ordnede vores tømrer Petter Rodin.     

 

Pedellen og Søren besluttede så, at 

vi skulle mødes kl. 8:00 lørdag den 

16. for at fjerne alt skrammel fra 

loftet. 

Mads og Helenas far Michael, og Simones 

far Ronnie meldte sig straks til projektet – så 

vi blev 5 mand til at klare det.   

 

På loftet fandt vi et utal af eternitplader, 

gamle vandrør, ølflasker, lamper, skåle, 

tallerkner, krus, knust glas og brædder.  Vi 

måtte desuden afinstallere to gamle 

ventilatorer, som ikke har været brugt i 

mange år.  

 

4 timer senere var vi færdige med at slæbe 

det hele ned foran skolen og fik læsset 

halvdelen på en trailer. Søren kom tilbage om 

søndagen og afleverede to læs på 

genbrugspladsen.  

 

En kæmpe tak til Ronnie, Michael, Søren og 

Erik! Nu er loftet ryddet og klar til at blive 

isoleret.   


