
Julen er overstået… 
og vi er parate til at kaste os over anden halvdel af 

skoleåret!  

 

I december måned afholdt Støtteforeningen en hyggelig 

Julefest med 200 gæster. Det blev en dag med skøn 

underholdning af eleverne fra 0. til 6. klasse, 

Luciaoptræden og Nisseshow, mens lærerne stod i 

køkkenet for at traktere med kaffe, te, kage, æbleskiver og 

sandwiches.  

 

3. klasse var på tur i Sverige for at undersøge, hvordan 

”folket hinsidans” afholder Jul – en kreativ måde at stifte 

bekendtskab med det svenske sprog. 

 

I 9. klassen blev sundheden testet – det var en udfordrende 

dag, hvor eleverne undersøgte balanceevne, smertetærskel 

og meget andet. 

 

9. og 9/10. klasse forberedte sig på årets projektuge, der 

afholdes, når eleverne vender tilbage fra ferien.  

 

Alle er velkomne til at overvære elevernes fremlæggelser 

den 16. og 17. januar. Det bliver spændende.              
 

Tumlerummets journalister er i fuld gang med at forberede 

Talentkonkurrencen – kom og oplev deltagerne fredag den 

6. klokken 15:00 på 2. sal.  

 

Vi glæder os til at komme i gang den 3/1 kl. 9:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   

Kildeskolen  

Høffdingsvej 14 

2500 Valby 

Kontor: 38790140 

Lærervær.: 38797140 

 

Januar 2012 

12. årgang nr. 1  

Indhold: 
* Kalender 

* Tumlerummet holder 

juleferie!  

* Sundheden testes 

*  Med 3. klasse i Sverige 

* Luciakoret 

* Julefesten 

* Støtteforeningen 

* Vores fælles projekt 
 

© 2012 ved Kildeskolen Valby. Alle rettigheder forbeholdt. Kildeskolen Valby har licensrettighed til at 

bruge Applied Scholastics TM (anvendt læring) undervisningsmetode. Applied Scholastics TM er et 

indregistreret vare- og servicemærke, ejet af ABLE Int. (Association for Better Living and Education 

International) og brugt med dets tilladelse. 
 



 2 

Skolekalender  

Januar                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Mandag 2. Juleferie – hele skolen er lukket 

Tirsdag 3. Vi starter kl. 9:00 Projektuge for 9. og 9/10. 

klasse 

 

9. klasse arbejder med temaet: 

Unge 

10. klasse arbejder med temaet: 

Uddannelse 

Onsdag 4.  

Torsdag 5.  

Fredag 6.  TALENTKONKURRENCE  

 Klokken 15:00  

Mandag 9.  

Tirsdag 10.  

Onsdag 11.  

Torsdag 12.  

Fredag 13. Forældremøde 3. klasse 

  

Mandag 16. Projektfremlæggelse 9. klasse – vi starter 18:30 

Tirsdag 17. Projektfremlæggelse 10. klasse – vi starter 18:30 

Onsdag 18.  

Torsdag 19.   

Fredag 20.  

  

Mandag 23. Forældrekonsultation 6. 

Terminsprøve II for 9. og 9/10. 

klasse 

Tirsdag 24. Forældrekonsultation 6 

Onsdag 25.  

Torsdag 26.  

Fredag 27.  

  

Mandag 30.  

Tirsdag 31.  

 

Kom og oplev Talentkonkurrencen fredag den 6/1. 

 

Kom og se 9. og 10. klasses projektfremlæggelser den 16. og 17.  

 

Husk at der er kaffe i SFO’en den sidste fredag i måneden  

mellem 14:00 og 16:00!  
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Indskrivning til børnehaveklassen 

2012 er i gang 
 
 Hvis du kender nogen, der leder efter en plads til 

deres barn i 0. klasse, skal du bede dem om at 

ringe til 38 79 01 40 – så arrangerer vi en 

rundvisning og en personlig samtale 

 

 Der er plads til 6 elever mere 

 

 På www.kildeskolen.dk kan de se, hvad vi har at 

tilbyde  

 

 Vi sammensætter klassen efter samtaler med alle 

børn og forældre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kildeskolen.dk/
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Sundheden testes 
Af Rikke Pedersen 

 

Mandag den 5. december havde 9. klasse 

besøg af sundhedsplejersken og to af 

hendes kolleger. Eleverne skulle teste 

deres sundhed ved at deltage i forskellige 

eksperimenter, der havde med kroppen at 

gøre.  

 

 

I klassen var der sat 6 sundhedsstationer op. Ved hver station skulle der udføres opgaver af 

mere eller mindre krævende karakter.  Der var træning både for hjernen og fysikken. 

 

Station 1 udfordrede koordineringsevne og 

balanceevne. Eleverne skulle bl.a. stå med lukkede 

øjne på en smal skinne, hvilket viste sig at være ret 

svært uden at falde ned. De skulle også balancere 

med en bordtennisbold på en pind. 

  

 

 

 

Station 2 handlede om smertetærskelen, der jo er 

meget individuel. Den måles ved at sætte en 

strikkepind på neglebåndet og derefter sætte mere og 

mere vægt på.  

 

Her kunne man også øve sig i at ”se” 

uden at bruge øjnene. Makkeren 

byggede først en model i Lego. Med 

bind for øjnene skulle man bruge 

fingrene til at mærke modellen og 

derefter bygge en mage til.  
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På station 3 blev 

lungekapacitet og 

kondition målt.  

 

Station 4 var 

måling af 

reaktionstid – en 

tabt blyant skulle 

gribes. 

 

På station 5 skulle eleverne teste om en cykelhjelm gør 

nogen forskel. De skiftedes til at få et stykke træ i hovedet 

med og uden cykelhjelm. Her skulle de også måle styrken 

af deres ryg- og brystmuskler, ved at se:  

1. Hvor mange armbøjninger de  

           kunne tage i træk   

2. Hvor højt de kunne komme over    

           gulvet i en rygbøjning 

Station 6 handlede om alkoholpromille og 

rygning.  

 

Besøget afsluttedes med, at eleverne 

besvarede en undersøgelse om deres 

sundhed.  

 

  

Kildeskolens Talentkonkurrence 2012 
 

Vi vil overraskes med dans, sang, rap, trylleshow, stand up, teater, spil, 

akrobatik eller noget andet spændende! 

 

Kom og se de mange talenter: 

 

Fredag den 6. januar kl. 15:00 på 2. sal. 
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Med 3. klasse i Sverige 
Af Hanne Ginge-Nielsen 
  

Eleverne skal have kendskab til det svenske sprog, så vi 

besluttede at lave et projekt, hvor de skulle finde ud af noget 

om svenskerne. 

Brainstorm, projektformulering og indkredsning. Derved 

kom vi frem til 5 spørgsmål om, hvordan svenskerne holder 

jul. 

Nu havde vi spørgsmålene på dansk – men vi skulle til 

Helsingborg og stille spørgsmålene til svenskerne! 

Vi fik fat i Liv, som bor i Sverige. Hun hjalp os med ordene og udtalen. Så var vi klar. 

Toget til Helsingør og færgen til Helsingborg, farvel til Kronborg, og goddag til Kjærnan. 

Op ad trapperne og spise på toppen med udsigt til Kronborg. Nemt at se, hvordan svensken 

kunne holde øje med dansken. Så skulle undersøgelsen laves! 

Først lidt tøven, men efter første svenske 

person, der svarede, var det virkelig sjovt. De 

fik mange svar, også nogle de ikke helt 

forstod, men forbløffende mange, de forstod. 

Så opdagede de , at vores sprog er beslægtede. 

Efter arbejdet var der dømt juleshopping. Det 

kunne de også klare i fin stil. 

Så hjem igen. Der kunne spilles og shoppes på 

færgen. Meget kan nås på 25 minutter. 

Dagen efter skulle vi så samle vores svar, 

oversætte og se hvad resultatet blev. 

De lavede en fin svenskerjuleplakat, som hang 

i klassen. 

Svenskerne holder jul, spiser langt overvejende skinke og fisk, de har juletræ, får gaver og er 

ofte sammen med flere. 

 

Altså lidt 

forskelligt fra den 

danske jul.  

 

Så blev vi så kloge 

– og havde 

samtidig en rigtig 

sjov tur. 
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Luciakoret 

 

Årets Luciakor havde det travlt i december måned.  

 

De besøgte både Ødselsgårdens Plejehjem, Drøs Ind, 

Nathaniel Kirken, Scientologi Kirken og Kirsebærhavens 

Plejecenter – og selvfølgelig den årlige julefest på 

Kildeskolen.   

 

I år kombinerede pigerne luciasangene med et kæmpe 

Nisseshow – og det skabte en skøn stemning!  

 

Vi må ikke glemme, at der før den flotte optræden ligger 

mange timers træning – så: 

 

En kæmpe tak til pigerne, Hanne og Christine 

samt de forældre, der hentede og bragte for at 

få det hele til at lykkes!      
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Julefesten 

 
Lørdag den 3/12 

afholdt 

Støtteforeningen årets 

traditionsrige Julefest. 

 

Elever fra 0., 1., 2., 3., 

4., 5. og 6. klasse 

stillede op med hver deres pragtfulde sange – og det hele blev afsluttet med Luciakorets 

skønsang og humørfyldte Nisseshow.  

Lærerne havde travlt i køkkenet – for der skulle 

serveres kaffe, sodavand, æbleskiver og boller.  

 

Hygge, hygge og atter hygge! 

 

Tak til alle elever og lærere som gjorde det til en 

uforglemmelig dag. 

 
                  Backstage              
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Nytårshilsen fra Støtteforeningen 
Af Rikke Pedersen og Søren Pedersen 

 

Hvordan gik 2011?  

 

Vi fik afholdt de mindeværdige fester: Sommerfesten og 

Julefesten. Vi fik sat skiltet op på skolebygningen og der var råd 

til kort og en masse billetter til Zoologisk Have og 

Eksperimentarium. Hvis I har fulgt Kildeskolenyt gennem året, 

vil I vide, hvor flittigt de to steder blev brugt til at gøre 

undervisningen mere spændende – og det er mange elever glade 

for!    

 

Vores nytårsforsæt for 2012 er en stor, aktiv og ikke mindst forældrebaseret Støtteforening, 

som finder flere midler til alle de aktiviteter, der kan gøre undervisningen mere spændende. 

 

Hvis I er den slags forældre, der gerne vil have indflydelse på hvilke aktiviteter vi skal støtte, 

er Kildeskolens Støtteforening The place to be.  

 

Tøv ikke med at kontakte os på 27 59 46 30 og meld jer under fanerne med gode ideer og 

energi. Skal vi have flere musikinstrumenter, udvidet legepladsen, bygge en teaterscene med 

perfekt belysning og lyd? Hvad synes I? 

 

Til Julefesten blev foreningen 20-30 medlemmer rigere. Men der er plads til mange flere, så 

betal endelig for jeres medlemskab i starten af januar.  

 

Prisen er 150,- for enlige og 300,- for par. Beløbet indsættes på Støtteforeningens konto i den 

Danske Bank: 1551  0008416079. Husk at skrive dit navn eller jeres navne: Vi vil jo gerne 

vide, hvem der er medlemmer. 

 

I kan selvfølgelig også betale beløbet hos vores skolesekretær Karna.   

 

 

  

 

 

 

 

http://www.experimentarium.dk/index.php
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Vores fælles projekt 

 

 

Kære forældre, 

 

Vi har et fælles projekt: Jeres børns fremtid – og det er et meget 

vigtigt projekt. 

Det er jo ikke sådan, at uddannelse kun sker i skolen. For hvem er rollemodeller for børnene? 

Hvem giver børnene praktiske færdigheder i hjemmet? Hvem lærer børnene om familien? 

Hvem inddrager børnene i hverdagens mange aktiviteter? Det gør forældrene. Så vi har 

virkelig et fælles projekt. 

Vi kan desværre ikke prale af, at børnene arver et samfund, hvor alt fungerer, som det burde. 

Politikerne skændes, der er for mange som tager stoffer, for mange som opgiver deres 

uddannelser. Der er gæld, folk som ikke kan komme i arbejde og økonomisk krise. Så selv 

om vi lever i et af verdens bedste og rigeste samfund, er der rigtig meget, som vores børn 

skal være med til at forbedre.  

Fælles for jer som forældre og os som lærere er ønsket om, at børnene klarer sig bedst muligt 

som personer, som familiemedlemmer og som borgere i samfundet.  

Og det kan kun lade sig gøre, hvis vi giver børnene en uddannelse, som sætter dem i stand til 

selv at klare de forhindringer, som de støder på i tilværelsen. Man bliver altså ikke god til at 

regne eller skrive, hvis andre gør det for én. Man bliver heller ikke god til at tale i en 

forsamling ved kun at være tilskuer.     

Nej, børnene skal have udfordringer. Kun på den måde får vi nærværende børn, som synes, 

at det er mere spændende at deltage i livet end at hænge ud foran fjernsynet eller spille 

computerspil seks timer i træk. Dag efter dag.   

Hvis vi tilmed er dygtige til at give dem opgaver, som vækker deres intelligens og 

handlekraft, har vi løst opgaven til et rent 12-tal.    

Jeg har tidligere sendt jer skrivelsen Hvad vi forventer af forældrene. 

De første 12 punkter er praktiske foranstaltninger, der bare skal være i orden: Møde til tiden, 

have mad med, sovet nok osv. Dem vil jeg ikke tage op her.  

De næste punkter handler om at tage del i børnenes ”arbejdsplads”: Skolen.  
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Vi ønsker også, at I 

 deltager i skolens to årlige arbejdsweekender 

 

 deltager i skolens to årlige arrangementer, sommerfest og julefest 

 

 deltager i den årlige generalforsamling 

De sidste punkter handler om at involvere børnene i tilværelsen.  

Endelig håber vi, at I sørger for 

 at hjælpe barnet med at finde og deltage i sportslige aktiviteter  

 

 at hjælpe barnet med at finde og deltage i kreative aktiviteter 

 

 at hjælpe barnet til at deltage i hjemmets aktiviteter, så barnet oplever at dets bidrag 
til familien virkelig betyder noget  

Vi gør det allerede godt sammen – kan vi gøre det bedre? 

 

Kærlig hilsen og Godt Nytår      

 

 

Niels Bergstedt 

Skoleleder   

 

 


