
Vi tager lige et ekstranummer!  

 

Journalisterne var parate til at gå på sommerferie – og så 

væltede det pludselig ind med indslag, artikler og 

fotografier.  

 

Sommerfest, eksamen, lejrture, Sidste Skoledag for 

afgangseleverne, flotte karakterer, nyt fra Støtteforeningen 

og meget andet.    

 

Jo, der er en masse at læse om her i ekstranummeret af 

Kildeskolenyt!  

 
I den sidste uge af sommerferien tester vi alle elever, som 

ønsker at gå på Kildeskolen. Testdagene er mandag den 

13/8 til fredag den 17/8.  

 

Hvis du kender nogen, som leder efter en ny skole, skal de 

ringe på 38790140 for at aftale tidspunkt for testen.  

 

Telefonen er åben 12-14 

 

 Uge 27 Uge 28 Uge 32 Uge 33 

Tirsdag 3/7 10/7 7/8 14/8 

Onsdag 4/7 11/7 8/8 15/8 

Torsdag 5/7 12/7 9/8 16/8 

      

God sommerferie! 
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   KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   

Kildeskolen  

Høffdingsvej 14 

2500 Valby 

Kontor: 38790140 

Lærervær.: 38797140 

 

Juli 2012 

12. årgang - ekstra 

Indhold: 
* Kalender  

* Tumlerummet 

* Om at være ”bagud” 

*  Lejrskoletur 0-2 klasse 

* Støtteforeningen 

* Lejrskoletur 7. klasse 

* Sidste Skoledag 

* Eksamenskarakterne 

* Dyrskue 

* Zoo 
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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. 
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Skolekalender                                                                             

  

Juli                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag 2   

Tirsdag 3. Sommerskole 10-14 SFO og Klub er åbne  

Onsdag 4. Sommerskole 10-14 hele ugen 

Torsdag 5.  Sommerskole 10-14  

Fredag 6.   

  

Mandag 9.   

Tirsdag 10. Sommerskole 10-14 SFO og Klub er åbne  

Onsdag 11. Sommerskole 10-14 hele ugen 

Torsdag 12. Sommerskole 10-14  

Fredag 13.   

  

Mandag 16.   

Tirsdag 17. Sommerskole 10-14 SFO og Klub er åbne  

Onsdag 18. Sommerskole 10-14 hele ugen 

Torsdag 19. Sommerskole 10-14  

Fredag 20.   

  

Mandag 23.   

Tirsdag 24. Sommerskole 10-14 SFO og Klub er åbne  

Onsdag 25. Sommerskole 10-14 hele ugen 

Torsdag 26. Sommerskole 10-14  

Fredag 27.   

   

Mandag 30. 
Hele skolen er lukket 

 

Tirsdag 31.  

  

 

Hold øje med SFO’ens aktiviteter, så du ikke kommer til 

at hente dit barn forgæves! 
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August     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag 1.  

Torsdag 2.  Hele skolen er lukket 

Fredag 3.  

  

Mandag 6. 

Tirsdag 7.  

Onsdag 8. Hele skolen er lukket 

Torsdag 9.  

Fredag 10.  

  

Mandag 13.   

Tirsdag 14.  I denne uge tester vi nye  

Onsdag 15. Hele skolen er lukket – SFO koloni elever, som vil starte  

Torsdag 16.  den 20/8 

Fredag 17.   

 

 

 

 

 

 

 

                  NYT SKOLEÅR 2012-2013 

Mandag 20.      Det nye skoleår starter kl. 9:00 

Tirsdag 21. 

Onsdag 22. 

Torsdag 23. 

Fredag 24. 

  

Mandag 27.      19:00 Forældremøde 9. og 10. klasse 

Tirsdag 28. 

Onsdag 29. 

Torsdag 30. 

Fredag 31. 
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Med Annastasia, Leonora, Khansa og Iben 
 

 

Vi minder om sommerkonkurrencen! 
 

Send os 100 ord om din sjoveste 

sommerferieoplevelse – der er præmier 

til de 3 bedste historier!  

 

Send os et billede af en sjov 

sommerferieoplevelse – der er præmier 

til de 3 bedste billeder! 

 

۞ 

 

ZOO  
 

Børnehaveklassen og 1.kl. var i Zoologisk 

Have fredag d. 22. juni.  

 

Den bedste oplevelse var nok at se søløverne 

blive trænet i deres bassin med bolde og 

ringe. Vi afsluttede en dejlig (og våd) dag 

med is til alle.  
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Om at være ”bagud” 
Af Carlynn McCormick –  

 

En skrivelse fra Applied Scholastics, der bygger 

på artiklen Education af L. Ron Hubbard  

 

 

Susie er seks, og kan ikke tælle til 30 uden at 

springe nogle tal over. Johnny er næsten færdig 

med ottende klasse, men er ikke startet på algebra. ”Åh nej, åh nej, mit barn er bagud.” 

 

Lige som et barn kan gives etiketten ”Attention Deficit Disorder”, fordi nogle voksne ikke 

kan tåle hans aktivitetsniveau, så kan et andet barn får etiketten ”bagud”, fordi han ikke 

passer ind i nogle voksnes indlæringsmæssige forventninger. 

 

Definitionen af ”bagud”, som gælder her, kommer fra den uforkortede Random House 

Dictionary: Gør mindre fremskridt end. Spørgsmålet, som forældre og lærere skal stille sig 

selv, er: ”Gør mindre fremskridt end hvem?” Når vi tænker det igennem, kan vi se, at vi lige 

så godt kunne spørge: ”Er mindre aktiv end hvem?” 

 

De voksne, som er knyttet til barnet, skal passe på, at de ikke bebyrder barnet med deres 

egne forventninger eller bekymringer om akademiske fremskridt. Sandheden er, at hvert barn 

er unikt. Aktivitetsniveau, holdning til indlæring, klogskab, fantasi og alle andre karaktertræk 

skal måles i forhold til individet. Når dette er forstået, er det ikke længere relevant at sætte 

mærkater på et barn.  

 

Måske forstår du dette koncept perfekt og forbyder andre at sætte mærkater på dit barn – 

mens dit barn giver sig selv mærkater. Hvad kan du gøre ved det? 

 

Når et barn, mener, at han er bagud, er det fordi han sammenligner sig selv med en anden 

eller nogle andre, i stedet for at sammenligne sig med sit eget potentiale. Den situation skal 

der gøres noget ved: Du ønsker ikke at dit barn føler sig ulykkelig, er flov eller mister 

selvrespekt, fordi han tror, at han er ”bagud”. 

 

Tal med ham. Få ham til at forstå, at vi alle har styrker og svagheder. Undlad at evaluere for 

ham. Lyt og find ud af, hvad han betragter som sine styrker og svagheder. Du kan 

selvfølgelig vejlede ham for at sikre, at han ikke udelukkende dvæler ved svage punkter. 

 

Lad ham dernæst vide, at han ikke behøver at sammenligne sig selv med andre. Tal med ham 

om, at når han er ”bagud” i noget, er det fordi han mener, at han kunne have gjort mere, end 

han gjorde, eller at han planlagde at gøre mere og ikke fik det hele gjort. Det vigtige er hans 

overvejelser om sig selv og sine handlinger. 
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Giv ham det eksempel, at hvis han synes, at han er bagud med sine pligter, er det fordi, at 

han ikke fik udført dem alle. Når det gælder pligter, kan han simpelthen gøre dem færdige 

med det samme, eller han kan lave en trin-for-trin plan for at gennemføre dem i den 

nærmeste fremtid. 

 

Det samme gælder for indlæring. Hvis han ønsker at kende hovedstaden i Californien, kan 

han bare slå det op i et atlas med det samme. Hvis han derimod ønsker at kende 

hovedstæderne i hver stat i USA, kan han udarbejde en plan for at undersøge dem gennem en 

periode. Få dit barn til at give dig eksempler på at sætte mål og arbejde hen imod målene, 

indtil de er nået. Få dit barn til at give dig eksempler på, hvordan han kan anvende dette i sin 

uddannelse. Hjælp ham med at se, at selv om andre kan vejlede ham, er han i sidste ende selv 

ansvarlig for at være ”forud” eller ”bagud” i forhold til hvor, han selv han ønsker at være. 

 

Når det kommer til stykket, bør en studerende kun konkurrere med sig selv. Dit barn vil 

sandsynligvis blive lettet over at vide, at uddannelse ikke er en konkurrencesport, og at han 

ikke behøver at bedømme sig selv i forhold til andres resultater. 

 

På dette tidspunkt, kan du vise dit barn, hvor nemt det er at bruge sine styrkefulde sider til at 

overvinde områder, som er vanskelige. Han skal ganske enkelt finde et stærkt formål (en god 

grund) til at overvinde det vanskelige område, beslutte sig til rent faktisk at vinde over 

området (hensigt) og være villig til arbejde med sagen (praksis eller øvelse), indtil det lykkes 

for ham. Tal med dit barn om dette og lyt til hans ideer. Sådanne drøftelser bør øge dit barns 

sikkerhed og hjælpe ham til at være mere fortrolig med sig selv. 

 

 

۞ 
 

Ida og kyllingerne 
 

6. klasse har set på, hvordan vi 

”dyrker” kyllinger i Danmark til 

mad. Når man holder kyllinger i 

Danmark må der være 20 per 

kvadratmeter. Eleverne fik til 

opgave at klippe 20 kyllinger ud 

og få plads til dem på 1 m2.  

 

Eleverne skulle også selv prøve at 

stå på det lille område – der var 

plads til en hel klasse! 
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Lejrskoletur for 0. klasse, 1. klasse og 2. klasse 
Af Anna Lawaetz 

 

Den 29. maj drog de 3 

mindste klasser til 

Langeland, for at opleve 

naturen i en skøn del af 

Danmark. Turen varede fra 

tirsdag til fredag og det var 

spændte børn, der mødte op 

på Hovedbanegården tirsdag 

morgen. 

 

Vi skulle bo på Skovsgaard, 

hvor der er et naturværksted 

og en lejrskolebolig i 

forbindelse med godset, 

Skovsgaard.  

 

I naturværkstedet kunne børnene kværne korn til mel og det vakte stor glæde hos mange, 

som også fik en lille pose med mel med hjem. Der var mikroskoper på værkstedet, så de 

levende ting fra naturen kunne undersøges nærmere.  

 

Om onsdagen havde vi 

arrangeret, at vi skulle på tur 

med Marianne – naturvejlederen. 

Om formiddagen gik vi ud til 

nogle små søer, hvor nogle af 

børnene fik vaders på og net i 

hånden. Så kunne de ellers gå ud 

i søen efter smådyr, bringe dem 

ind til søbredden, hvorefter 

smådyrene kom i mindre glas og 

kunne undersøges. Der blev 

blandt andet fundet en edderkop, 

der havde 7 ben! Så var der et af 

børnene, der lavede et nyt ord: 

”Det må være en handikop”. 

 

Onsdag eftermiddag blev vi delt ind i hold – vi skulle nemlig finde planter i naturen, der 

kunne bruges til vores eftermiddagsmåltid. Naturvejlederen viste os, hvad vi skulle finde: 

skvalderkål og brændenælder til de grønne frikadeller. Bellis til vores klatkager. Maden blev 

lavet på bål og børnene nød virkelig denne dag. 
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Om torsdagen var vi inde i Skovsgaards hovedbygning, 

hvor der i dag er museum. Her kan man se, hvordan der så 

ud, og hvordan folk levede for omkring 100 år siden. Vi 

var også en tur oppe i tårnet, hvor der af og til er 

flagermus. Vi så dog ikke nogen den dag. Om eftermiddag 

var vi på en dejlig skovtur. 

 

Sæben og 

redekammen 

blev ikke brugt 

så meget på 

turen, men godt 

humør og 

oplevelser var 

der masser af. 

Når man får 

havregrød om 

morgenen og godt med frisk luft, så kører fantasien også godt. Så hørte vi pludselig denne 

her: Alle børnene tog bussen til Langeland, undtagen Maxi – han tog en taxi! 

 

Vi glæder os til næste lejrskoletur! 

 

 

http://www.fagfotografen.dk/kunder/30052012Naturturisme/index_2.html
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Fra Støtteforeningen   
 

Af Trine Ann-Mirll Pedersen, mor til barn i 2. klasse  

 

Her på Kildeskolen, har vi noget som er helt fantastisk. Det er den 

gamle Støtteforening, og til Jer der ikke helt ved hvad det er, så skal 

jeg fortælle, at her er en enestående mulighed for at få indflydelse på 

vores børns skole og en vidunderlig mulighed for at kunne gøre noget 

for vores børns skoledag.  

 

Blandt andet har et medlem sørget for at søge fonde, og det endte med 

at betale for legepladsen, som de mindste benytter dagligt – min datter 

på 9 år elsker den. 

 

Mulighederne er uendelige, hvis vi har fantasien til at udtænke ideerne – vi har mulighed for 

at gøre en forskel for vores børns hverdag.  

 

Så derfor vil jeg nu appellere til Jer alle: Vi har brug for 1 eller 2 forældre fra hver klasse i 

støtteforeningen.  

 

Har du nu også tid til at være med? Kan du overkomme at afsætte 1-2 timer om måneden for 

at gøre en forskel? Behøver jeg at svare? Selvfølgelig har du det!  

 

Vi ville gerne høre om der ikke skulle være 1 eller 2 forældre fra hver kasse, som kunne 

tænke sig at deltage i en ret så eksklusiv klub. Nemlig vores børns interesse klub. For det er 

sådan jeg tænker på det.  

 

Hvem vil gerne have, at vores børn har den bedste hverdag med mulighed for udfoldelser og 

udflugter? Hvem vil gerne møde andre forældre, som gerne vil gøre en forskel?  

 

Skriv en mail til vores formand Rikke på filosofrik@hotmail.com og fortæl at du gerne vil 

være med! 

 

 

Årseksamen i Energi 
 

I 6. klasse har eleverne arbejdet rigtig meget med 

energi, som er vores Grønt Flag emne – de er blevet 

super dygtige. Alle tidligere materialer blev kigget 

igennem og der blev lavet en række gode spørgsmål, 

som nu er årseksamen til dette Grønt Flag emne. Godt 

gået 6. klasse! 

mailto:filosofrik@hotmail.com
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Lejrskoletur til Bornholm med 7. klasse 
 

Vi tog af sted kl. 6 fra 

Hovedbanegården med bus til 

Ystad, hvor vi sejlede med 

hurtigfærgen til Rønne. Her efter 

var der dømt cykeltur på 23,5 km 

under en skyfri himmel. Det var 

næsten for godt vejr og der var 

rigtig mange der blev solskoldede 

på næse og kinder på den tur. 

 

Vi fik indrettet os på vore 

værelser, og var nu parate til en 

uge med elevernes egne 

indkøbslister og madlavning 

(kylling i Cola er et hit!) – et sted 

med 4 km til Brugsen.  

 

Tirsdag gik turen til Natur Bornholm, hvor vi besteg grundfjeldet som er 50 km højt, men 

kun lige stikker op over havets overflade som øen Bornholm. Vi så forstenede vandmænd og 

forskellige stenarter og klippeformationer. Vi så også fodspor fra dinosaurer, der gik rundt i 

området for mange millioner af år siden.  

 

Onsdag skulle eleverne blive væk: Vi cyklede 10 km væk fra lejren, og hvert hold skulle så 

selv finde tilbage. Alle kom hjem i god tid.  

 

Torsdag skulle vi kun en lille tur 

til et geografisk midtpunkt, der 

hvor fra ”Gudhjem-tid” er 

beregnet. Det er der, hvor vi har 

GMT +1. Resten af dagen gik 

med rengøring af lejren.  

 

Fredag var de oppe kl. 5 – vi 

skulle tilbage til Rønne på 

rekordtid og nåede færgen til 

Ystad og bussen til København.  

 

På turen cyklede alle elever 

mindst 100 km. Rigtig godt gået 

af en flok storbybørn fra 

København. 
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Sidste Skoledag for afgangseleverne 
Af Niels Bergstedt, skoleleder 

 

10 til 11 års skolegang er overstået for 

31 elever fra 9. og 10. klasse! 

 

Gennem maj og juni deltog 

afgangseleverne i de skriftlige prøver i 

fagene læsning, retskrivning, dansk 

stilskrivning, færdighedsregning, 

problemregning og de mundtlige prøver 

i dansk, engelsk og fysik. 9. klasses 

eleverne deltog også i prøver i 

udtræksfagene geografi og historie.  

 

Traditionen tro var der ikke læseferie – 

eleverne deltog hver dag i den 

eksamensforberedende undervisning for at få de sidste detaljer på plads i eksamensfagene.    

 

Alle eleverne har valgt deres fremtidige uddannelser – og alle er kommet ind på de ønskede 

gymnasiale eller erhvervsfaglige uddannelser! 

 

Og så skulle der festes! 

 

Fredag den 

22/6 afholdt 

vi Sidste 

Skoledag.  

 

Eleverne 

mødte kl. 

10, klædte 

sig ud og 

stormede klasserne med karameller – der var ingen der 

gik fri af et overforbrug af sukker den dag.  

 

Her efter gik turen i silende regn til boldbanerne ved 

Damhussøen, hvor der blev kæmpet med vand (det var 

næsten overflødigt) og barberskum – en kamp som alle 

kunne deltage i efter eget valg.  
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Så var der rundboldkamp, elever mod lærere (med støtte af et par dygtige rundboldspillere 

blandt 8. klasses eleverne). Lærerne vandt! 

 

Tilbage til skolen og skift fra koldt/vådt til tørt/varmt tøj. 

 

Afgangseleverne sivede ud af skolen, mens 

lærerne fortsatte forberedelserne af 

afgangsfesten. 

 

Klokken 18 mødtes eleverne atter med lærere 

og forældre – velkomst, hygge, fantastisk mad, 

skønsang, uddeling af afgangsbeviser – og 

fotografering i den store stil. Vejrguderne var 

med os, så der blev også fotograferet i 

skolegården.  

 

 

 

Ved 23- tiden forlod elever og forældre 

skolen (eleverne skulle til deres egen fest) – 

mens lærerne med nogle superhjælpere 

kastede sig over oprydning, opvask og 

rengøring.  

 

Lørdag formiddag mødtes 10. klasses 

eleverne til morgenmad hos Niels, og 

søndag stod den på brunch hos Anne-Mette 

for 9. klasses eleverne.                   

 

Det var sandelig en afslutning med manér. 

 

Vi ønsker alle afgangseleverne tillykke med 

de flotte eksamensresultater, held og lykke 

med jeres fremtidige uddannelser – og 

minder om, at I altid er velkomne til besøge 

jeres ”gamle skole”, om det er for hyggens 

skyld eller om der er behov for faglig støtte. 

Vi kender studiemetoden og skal nok give en 

hånd, hvis der bliver brug for det!       

 

Et kæmpe tak skal også lyde til den 

lærergruppe, Rikke, Søren, Anne-Mette, 

Maria og Karen Marie, som mildest talt har 

kørt på total overtid gennem de sidste to 
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måneder. Ikke alene har de taget eleverne gennem deres eksamener i flot stil – de har også 

undervist eleverne intensivt mellem eksamensdagene og været ude som censorer på anden 

skole.  

 

En tak skal også lyde til alle de andre lærere, som vikarierede og på anden måde bakkede 

eksamenslærerne op, så de kunne fokusere på prøverne.               

          

Vi kan vist alle gå til sommerferie med et stort smil! 

 

 

Eksamenskaraktererne 2012 

 
Gennemsnittet af eksamenskaraktererne for de danske grundskolers 9. klasser er endnu ikke 

udregnet for 2012. De tal kommer fra Undervisningsministeriet i begyndelsen af 2013.  

 

Hvis vi sammenligner dette års eksamenskarakterer med gennemsnitskaraktererne fra 2011, 

ser det således ud:    

 

 

Fag  

 

Inddeling af fagene 

 

Danske grundskoler 

gennemsnit 2011 

Kildeskolen 

2012 

Dansk 

 

 

 

Læsning 6,0 7,3 

Retskrivning 6,2 8,3 

Stil 6,3 6,9 

Mundtlig 7,3 6,9 

Orden 5,7 7,5 

Matematik 
Problemregning  6,0 6,1 

Færdighedsregning 6,7 7,7 

Engelsk Mundtlig 7,2 8,1 

Fysik Mundtlig 6,1 7,3 

Geografi Skriftlig 7,4 7,0 

Historie Mundtlig  6,8 7,3 

 
(Tallene stammer fra UNIC Statistik og Analyse, Grundskolekarakterer 9. klasse, Prøvetermin maj/juni 2011)  
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Dyrskue  
 

Fredag d. 8. juni drog omkring 90 

elever og mange lærere af sted til 

Roskilde Dyrskue. Vi havde en rigtig 

dejlig dag, hvor vi studerede mange 

forskellige dyr.  

 

Da det var en ret så våd dag, var vi 

mange, der søgte ind i 

”Oplevelseshallen”. Her kunne 

børnene bl.a. lave griseører af pap, 

kreere bygninger af små mursten og få 

lov til (med gummihandsker på) at røre 

ved grisens indvolde.  

۞ 

 

 

Sommerfest 

 
Igen i år blev sommerfesten 

med stor succes afholdt 

med sang og musik, 

burgere, kager, tonsvis af 

hygge og kæmpe 

loppemarked.  

Støtteforeningen takker alle 

fremmødte for godt 

selskab, siger god 

sommerferie og på gensyn 

til julefesten.  

 

God sommer  

Støtteforeningen 

  



 

 

15 

 

 

I ønskes alle en skøn sommerferie! 

Vi glæder os til at se jer igen mandag den 20/8 kl. 9:00 


