
Grøn Skole Grønt Flag   

Igennem lang tid har vi ønsket at gøre Kildeskolen til en 

Grøn Skole. Det betyder, at lærere og elever er bevidste 

om skolens energiforbrug og affald – og det betyder, at vi 

skal undgå unødvendigt spild og overdrevent forbrug af 

papir.  

 

Derfor har en gruppe lærere tilmeldt skolen til det 

internationale program Grøn Skole Grønt Flag og derfor 

kommer årets temauge til at handle om affald.        

 

Temaugen afholdes fra 21/2 til den 25/2 – alle deltager på 

nær afgangseleverne, som går til terminsprøver.   

 

I dette nummer er der en spændende opfordring fra 

Kildeskolens Støtteforening. De insisterer på, at vi skal 

have nogle ordentlige skilte på vores facade, og de har 

fundet på en god løsning.  

 

Læs om det og en  

masse andet godt her  

i Kildeskolenyt!  
 

 
 

I januar nummeret af  

Friskole Bladet var der en  

flot artikel om Kildeskolen 

og Røde Kors’ emneuge  

”Børn gør en forskel”.     
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Skolekalender  

Februar                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag 1.  

Onsdag 2. 1.klasse forældrekonsultation 

Torsdag 3. 3.klasse forældrekonsultation 

Fredag 4.  

  

Mandag 7.    

Tirsdag 8.  

Onsdag 9. 6.klasse forældrekonsultation 

Torsdag 10. 6.klasse forældrekonsultation 

Fredag 11.  

  

Mandag 14. 5.klasse forældrekonsultation 

Tirsdag 15. 5.klasse forældrekonsultation 

Onsdag 16.  

Torsdag 17.  

Fredag 18.  

  

Mandag 21. T
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Grøn Skole Grøns Flag 

Tirsdag 22. Dansk stil Alle klasser fra 0. til 8.     

Onsdag 23. Læs/retskriv+bio+geo arbejder med miljøet.  

Torsdag 24. Skriftlig engelsk Det handler om affald. 

Fredag 25.  Skriftlig tysk Se artiklen 

  

Mandag 28.  
 

 

 

 

 

 

           

Husk kaffen i SFO’en den sidst fredag i måneden  

mellem 14:00 og 16:00!  
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LEGO Mindstorm 
 

6. klasse er gået i gang med at 

lave LEGO Mindstorm 

robotter – de skal nemlig være 

med i RoboCup. 

 

De sidste to år, har eleverne 

deltaget i LEGO Mindstorm 

workshops på 

Experimentarium, og i år er vi 

inviteret til at stille op til DM. 

 

Det kræver hårdt arbejde og 

eleverne har kastet sig ud i 

projektet med begejstring. Vi 

har tre hold, som bygger robotterne efter skoletid.  

 

I de kommende uger skal eleverne programmere deres robotter og tilpasse dem. 

 

Til RoboCup skal robotterne blandt andet kunne gå på trapper og følge en sort stribe. 

 

 

Juleafslutning med Venskabsvenner 
 

Den skal vi da lige have 

med: 1. og 6. klasse 

holdt juleafslutning 

sammen.  

 

Klasserne er 

venskabsklasser og 

hygger sig sammen, når 

lejlighed byder sig. I 

starten af december 

holdt klasserne 

julepyntsdag, hvor der 

blev klippet og flettet julehjerter og laver guirlander. Til juleafslutningen var der hyggelig 

morgenmad og snak mellem vennerne. 
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Forsøg på Avedøre Spildevandscenter 
 

 

Tirsdag den 25. januar var 4. klasse igen på 

Avedøre Spildevandscenter. Efter deres 

første besøg i december, snakkede klassen 

om, at de meget gerne ville komme igen og 

lave nogle flere forsøg. 

 

Vi ringede og talte med Roselina på centret, 

og de ville meget gerne lave nogle flere 

forsøg med eleverne. De syntes, at det var 

rigtig dejligt, at eleverne selv havde spurgt, 

om de kunne komme igen. Så de fik lov til at 

komme endnu en gang. Denne gang fik 

eleverne lov til at lave forsøg der normalt 

bliver lavet af 7-8 klasse. 

 

Besøget gik rigtig fint, og vi fik lov til at komme ind og se deres udstilling. Den bliver 

normalt ikke vist frem for elever i grundskolen, men 4. klasse havde virkelig vist, hvor gode 

de var til at deltage i forsøg og høre efter, så de fik en særlig rundvisning! 

 

Klassen er også inviteret til at komme og afprøve deres nye udstilling om et par måneder, når 

den er sat op. 

 

I toget på vej til centret fik klassen ros af en dame. Hun syntes klassen var helt utrolig gode 

til at opfører sig pænt! Super godt, 4. klasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak til alle forældre, som har anbefalet andre 

forældre at lade deres børn gå på vores skole! 
 

Der er stadigvæk plads i de fleste klasser.  

 

Kontakt skolen på 38 79 01 40 – så arrangerer vi en rundvisning.  

 

På vores hjemmeside www.kildeskolen.dk ligger en  

brochure, som kan downloades.   

http://www.kildeskolen.dk/
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3. og 5. klasse laver genbrugspapir 
 

I de sidste Natur og Tekniktimer inden jul, lavede 3. og 5. klasse nyt papir af gammelt brugt 

papir.   

 

Først blev det brugte papir klippet i små stykker. Så skulle det ligge i blød i nogle dage. 

Derefter blev det blendet så det blev til en papirmasse, som man kunne lave nyt papir af. 

 

Eleverne var rigtig dygtige og alle fik mindst et ark papir med sig hjem. 

 

 

 

Så er vejskiltene ordnet 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Som sagt, så gjort – Københavns Kommune havde 

lovet os mere sikre trafikforhold på Høffdingsvej.  

 

Først skulle skiltningen gøres bedre – og det er nu 

gjort. 

 

Næste trin er at placere bump, at indsnævre vejen 

og at udvide fortovet fra Vigerslev Allé op mod 

skolen. Dette arbejde forventes at være færdiggjort 

i 2011.  

 

Tak til Center for Trafik, Københavns Kommune.   
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Grøn (Kilde)Skole - Grønt Flag 
 

 

Grønt Flag Grøn Skole er et 

internationalt 

miljøundervisningsprogram. I alt 

deltager op mod 28.000 skoler fra 44 

lande. De fleste skoler er europæiske, 

men der deltager også skoler fra Asien, 

Afrika og Sydamerika. 

 

På vores skole er vi opmærksomme på 

miljøspørgsmål. Det er noget, som vi 

vægter meget i Natur/teknik 

undervisningen, så gennem de sidste år 

har vi ofte arbejdet med emner, hvor 

miljøet inddrages.  

  

Når vi har gennemført programmet, får 

vi et flag, som skal op at hænge på en 

flagstang. Flaget overrækkes af en 

borgmester fra Københavns Kommune.   

 

 

Temaugen kommer i år til at handle om 

affald. Vi vil se, hvad der egentlig sker, 

når vi smider ting væk. Vi skal tale om 

genbrug, og om hvordan vi omdanner affaldet til elektricitet og fjernvarme. Det bliver første 

emne, som vi skal arbejde med, for at få et Grønt Flag på skolen. 

 

I disse uger vejer eleverne hver dag vores affald, så vi ved, hvor meget vi smider ud hver 

uge. Det skal følges op med tilsvarende vejninger, når temaugen er slut – så skulle vi gerne 

kunne se en ændring i mængden af affald. Vi kommer også til at arbejde med begrebet 

kildesortering.  

 

Undervejs skal vi også lave Miljøordensregler for Kildeskolen, lige som vi har almindelige 

ordensregler. Reglerne kan handle om papirskraldespande i klasserne og en masse andet.  

 

 

Vi håber at I give en hånd med, hvis der bliver brug for det.  
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Til Afternoon Tea med 8. klasse  
 

Det koster mange penge at tage på 

studietur til Edinburgh. Hvis man 

alligevel vil af sted, må man selv 

tage ansvar og samle penge ind til 

formålet. Det gjorde 8. klasse. 

 

I januar afholdt klassen 

arrangementet Afternoon Tea, 

hvor de serverede te og 

hjemmelavede scones til de 

mange betalende gæster.   

 

Godt gået, 8. klasse. Glæder os til 

at se, hvad I nu finder på.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære elever,  
 
Vi savner   
 
Er der nogen der vil være journalister på elevernes side?  
 
Skriv til Niels, kom med jeres forslag.  
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Støtteforeningen: Nu skal de skilte altså op! 

Af Rikke Pedersen 

Efter en vel overstået og indbringende julefest har 

Støtteforeningen investeret i nye årskort til både 

Zoologisk Have og Eksperimentarium.  

Tidligere har Støtteforeningen bakket økonomisk op 

om bl.a. det nye IT-lokale, legestativet samt køb af 

naturfagsudstyr – med andre ord: Store projekter.  

Det kunne vi godt tænke os at gøre igen, så vi har 

kastet os over et nyt projekt: Skiltning på skolens 

facade. 

Det er meget enkelt: Hvis alle forældre betaler det 

årlig medlemskab til Støtteforeningen, kan det lade sig 

gøre! Det koster 150,- for enlige og 300,- for par. Hvis 

nogen vil give lidt mere, er de meget velkomne!  

Indbetal allerede i dag på kontoen: Den Danske Bank, 

Kildeskolens Støtteforening, reg. 1551,konto 8416079. 

Husk at skrive dig på som afsender. 

Hvis I hellere vil betale kontant, kan I selvfølgelig give en konvolut med pengene til Karna.  

Sådan kommer det til at se ud 
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Projekter og fremlæggelser i 9. og 9/10. klasse 
 

Da eleverne vendte tilbage fra juleferien, kastede 9. og 10. klasse sig straks over Projektugen. 

Under temaet Ungdom arbejdede 9. klasse i grupper med kriminalitet, uddannelse, fritid, 

sundhed og regler om alder for kørekort, kriminalitet og valgret.  

 

Den følgende uge forberedte eleverne deres fremlæggelser, og hele forløbet blev afsluttet 

med to afteners god underholdning med deltagelse af forældre, bekendte og gamle elever.  

 

 
9. klasses projekterne blev fremlagt af seks grupper 

     
10. klasses eleverne 

fremlagde deres 

uddannelsesplaner 

individuelt. 


