
Slut med dovneriet!  
 

Vi kastede os aktivt over januar med projektuge, 

fremlæggelser, talentkonkurrence, superproduktion i 8. 

klasse, en gammel elev i Melodi Grand Prix, pædagogisk 

dag for lærerne, studiekursus for forældrene, møde i 0. 

klasse for næste skoleårs elever, besøg på Det 

Biovidenskabelige Fakultet, bestyrelsesmøde og meget, 

meget andet.  

 

Jo - det var sandelig slut med både juleferie og dovneri.  

 

I februar fortsætter vi med studiekurset, og kaster os over 

Terminsprøve II, som omfatter skriftlig matematik, 

stilskrivning, geografi, biologi, læsning, retskrivning, 

skriftlig engelsk og skriftlig tysk. Der er noget at bestille i 

9. og 10. klasse.  

 

Eleverne i 8. klasse skal også i praktik i februar - det 

glæder vi os til at høre mere om. 

 

I den kommende 0. klasse vil vi gerne have lidt flere 

dansksprogede elever - kender du nogen? 

 

Indskrivningen til næste års 10. klasse er netop startet. 

Hvis du kender nogen, der har brug for et 

gymnasieforberedende år, må du endelig sige til. Vi skal 

nok sørge for at give eleverne et udfordrende, lærerigt og 

spændende år!      
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Skolekalender  

Februar                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fredag 1.    

   

Mandag 4. Terminsprøve II - Matematik  

Tirsdag 5. Terminsprøve II - Skriftlig fremstilling 

Onsdag 6. Terminsprøve II - Geografi, biologi, retskrivning og læsning   

Torsdag 7. Terminsprøve II - Tysk 

Fredag 8. Terminsprøve II - Engelsk 

  

Mandag 11.  

Tirsdag 12.  

Onsdag 13. Forældrekonsultation 3. klasse 

Torsdag 14.   

Fredag 15. Teater i 6. klasse 

  

Mandag 18. Forældrekonsultation 9. klasse 

Forældremøde 7. klasse 

Tirsdag 19. Forældrekonsultation 10. klasse 

Onsdag 20.  

Torsdag 21.  

Fredag 22. Uddannelsesparathedsvurderinger afsluttet 

  

Mandag 25. Praktikuge 8. klasse 

Tirsdag 26. Praktikuge 8. klasse 

Onsdag 27. Praktikuge 8. klasse 

Torsdag 28. Praktikuge 8. klasse 

 

 

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

mellem 14:00 og 16:00!  
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STAND-UP KONKURRENCE 2013  

 

Velkommen til Tumlerummets konkurrence om "Stand-up". 

Kan du være sjov, humoristisk og få publikum til at grine??? 

 

Vi ses den 22. februar kl. 15. 
 

Læg din tilmeldingsseddel i Tumlerummets bakke på lærerværelset. Du kan også melde 

dig til hos Nicklas, Yasir eller Jasmin fra 4 kl. 

 

Vi glæder os til at se dig og dine vittigheder og humor. 

 

Dommerne er Yasir, Nicklas og Jasmin. 

 
 

 

 

 

                       
Med Saffa, Poonam, Jasmin, Nicklas og Yaser 
 

Kære alle sammen,  

 

Så er vi her igen! 

 

I februar skal vi have en helt ny konkurrence: 

 

Så tager vi lige månedens vittigheder:   

 

Lille Per sad og tegnede. 

Så kom hans mor forbi og spurgte: 

''Hvad er det du tegner, lille skat?'' 

Lille Per: ''Jeg tegner en hest, der spiser græs.'' 

Mor: ''Jamen hvor er græsset så?'' 

Lille Per: ''Det har hesten jo spist.'' 

Moren: ''Men hvor er hesten så henne?'' 

Lille Per: ''Hesten er jo gået, fordi der ikke er mere græs 

tilbage.'' 

 

 

http://www.google.dk/imgres?q=grinende+hest&um=1&hl=da&sa=N&tbo=d&biw=1280&bih=855&tbm=isch&tbnid=UVkt5w6ApTDWDM:&imgrefurl=http://pernilleslot.com/sig-som-en-hest-og-slap-af-i-ringmusklerne/&docid=aTgaFRymGt50VM&imgurl=http://pernilleslot.com/wp-content/uploads/2012/07/Sig-som-en-hest-.-.-.-.xs_-e1342178307833.jpg&w=234&h=312&ei=O-oHUcDZMbTP4QSs44D4Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=766&vpy=25&dur=1529&hovh=249&hovw=187&tx=97&ty=140&sig=112240528486135394485&page=1&tbnh=161&tbnw=121&start=0&ndsp=38&ved=1t:429,r:6,s:0,i:98
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Der var engang en brunette, en sorthåret og en 

blondine. 

De var strandet på en øde ø, og der var 30 km til land. 

Først svømmede brunetten 5 km, så blev hun træt i 

armene og druknede. 

Så svømmede den sorthårede 10 km, hvorefter hun 

blev træt i armene og druknede. 

Så svømmede blondinen 15 km - blev så træt i armene og svømmede tilbage! 

 

Biologilæreren til eleverne:  

''Hvad er det gladeste dyr i verden?'' 

Bente svarer: 

''Det er da en mariehøne.'' 

Læreren kigger undersøgende på Bente og spørger: 

''Hvad mener du med det, Bente?'' 

Bente: ''Jo , den er jo evigglad." 

 

 

Talentkonkurrencen 
 

 

Vi havde en vidunderlig 

talentkonkurrence.  

 

Dommerne var Saffa, Poonam, 

Niklas, Yasir og Jasmin.  

 

Vinderne blev:  

 

1.pladsen: Bakary 
 

2.pladsen: Pigegruppen    

              fra 3.klasse 

  

3.pladesn: Joshua 
 

 

Et stort tillykke til vinderne af 

Talentkonkurrence 2013.  
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Louise med i melodi Grand Prix! 

 
Lørdag den 26/ var der Dansk Melodi 

Grand Prix i "fjerneren". 

 

Sang nummer fire blev fremført af 

Louise Dubiel (ja, hendes mor er lærer 

hos os), som i sin tid forlod 

Kildeskolen med topkarakterer for 

siden at koncentrere sig om en 

musikalsk karriere.  

 

Med sin skønne stemme sang Louise 

sin sang med titlen "Rejs dig op!" 

 

Louise vandt ikke konkurrencen - og 

det er egentlig heldigt for os: Nu 

fortsætter hun nemlig som vikar på skolen ind til juni måned. I hvilket fag? Musik, 

selvfølgelig!    

 

 

Indskrivning til børnehaveklassen 2013  
 

 Hvis du kender nogen, der leder 

efter en plads til deres barn i 0. 

klasse, skal de ringe til 38 79 01 40 

– vi arrangerer en rundvisning og 

en personlig samtale. 

 

 Der er plads til 3 elever mere med 

dansk sproglig baggrund. 

 

 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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Så kører studiekurset!  
 

Hanne arbejder nu med en 

forældregruppe, som gennemgår 

Studiefærdigheder for Livet.  

 

De mødes hver mandag mellem 16 og 

18. Stikker man hovedet indenfor kan 

man mærke den dybe koncentration.  

 

De ser ud til at have en spændende og 

lærerig tid.  

  

   

Lerdemo 
 

Hvis du ikke helt kan overskue en stor 

bunke data, er der intet så godt som en  

lerdemonstration! 

 

Her får Sena styr på de større danske 

byer. Danmarkskortet lægges i ler og 

derefter placeres de forskellige byer.  

 

Det er effektivt!    

 

10 elever fra 8. klasse i 15-klubben! 
 

I 8. klasse havde eleverne 

besluttet sig til at give den en 

ordentlig skalle.  

 

Den 25/1 var der besøg af 10 

elever fra klassen, som havde 

lavet 15 til 25 eksamener i løbet 

af en uge! 

 

Det svarer til 2-3 ugers arbejde, 

nået på en uge.  

 

Godt gået!!! 
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 Projektuge i 9. og 10. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Efter endt juleferie kastede 

eleverne i 9. og 10. klasse sig over 

en spændende projektuge.  

 

Igennem fem fulde skoledage 

skulle de indhente informationer 

fra nettet, interviewe eksperter, 

tale med folk på gaden og 

forberede deres fremlæggelser.  

 

9. klasse havde valgt at arbejde 

med forskellige områder under 

overskriften "Unge". 

 

I 10. beskæftigede eleverne sig 

med deres fremtidige uddannelser. 

 

Den følgende mandag aften var 9. 

klasse på scenen, og vi blev 

informeret om kriminalitet, 

uddannelse, stofmisbrug, om 

løsrivelsen fra barndommen og 

meget andet.  

 

Tirsdag aften hørte vi om 

forskellige uddannelser, der ledte 

frem til arbejdet som journalist, 

skolelærer, butiksindehaver, 

pædagog, kunstner, elektriker og 

spildesigner.  

 

Det blev til et par spændende 

aftener med interessante data, 

flotte powerpoints, gode 

diskussioner og fin performance.  

 

Vi takker eleverne i begge klasser 

for deres gode indsats!    
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En tak fra Støtteforeningen! 
Af Rikke Pedersen, formand 
 

 

I december løb Kildeskolens 

julefest atter af stabelen - som 

sædvanlig med den store tombola. 

Sara og Greta fra 10. klasse havde 

mailet til en hel masse 

virksomheder, for at bede om en 

hjælpende hånd og 8. klasse havde 

også samlet ind.  

 

Som formand for Kildeskolens Støtteforening har det været helt fantastisk at opleve den 

støtte, som alle de donerende virksomheder har ydet.  

 

De skal alle have en helt særlig tak.  

 

Teksttryk-for de fede          

t-shirts 

 

Levinsky-for det mest seje 

halstørklæder og vanter 

Designer Zoo-for det mest 

cool sofabord ever 

Marlies-for det meget 

prinsessede strutskørt 

 

Organic Company-De laver 

bare de bedste håndklæder i 

økologisk bomuld 

Dixie-for nøglekæder 

La chica-for modetøj og 

accesories online 

 

Filofax-kongen af kalendere Dong Energy-for taske, 

øloplukkere m.m. 

Jeva-for skoletaskerne over 

dem alle 

 

Adax- for den lækreste taske 

og pung 

Kähler Design-for de 

juletræsagtige lysestager 

Arla-for lygter, hængekøje, 

drikkedunke og ikke mindst 

de eftertragtede fodbolde 

Loke cykler-for  at gøre 

vindere sikre i mørket, med 

cykellygter 

 

Nilfisk-for zoo-billetter og 

ikke mindst de sødeste 

elefanter 

Helseudsalg-for barley, den 

var der rift om 

 

Spejder Sport-for det fede 

outdoor udstyr 

Jacob Jensen-for fede 

designting 

Du Plessis-for de meget 

smukke armbånd 

Fanny Mogensen-for bl.a.de 

smukkeste mobilcovers  

Green cotton-for de 

lækreste badekåber  

 

Politiken-for det store 

udvalg i bøger 

Edith & Ella-for 

prinsesseposen med 

hjerteæske og charm 

Merry Me-for meget, meget 

smukke smykker 
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Pieces-for supersmarte tasker Porsche-for at gøre drengene 

glade, sikke nogle seje 

plakater 

Izabell Camille-endnu en 

dansk smykkedesigner, der 

holder i den grad.  

Bibi Chemitz-for de 

teknoagtige, cool designer t-

shirts 

Hedeby design-for meget fin 

hyldeblomstsaft og bamse 

Rexcure-økologisk hudpleje, 

det elsker vi og det gjorde 

vinderne også! 

Lindhardt og Ringhoff-for 

at bringe os, den rigtige jul i 

form af bedstemors 

kogebøger 

Living in time-for wellnes 

derhjemme i form af 

sovemasker, ørepropper og 

massagekugler  

Invite to buy-for en 

eftertragtet omgang massage 

i form af massagesæde til 

bilen 

Nordisk Korthandel-for de 

fine kort over vores verden 

JBS-seje boxershorts og 

sokker 

Hama-den eneste perle, der 

holder! 

Frk. Jensens Deko-for de 

mest seje opbevaringskasser 

vi har set 

Julefabrikken-for alt 

tombolaens køkkenudstyr af 

superdesign 

Partybox-for at bringe julen 

til bords i form af 

engangsservice i julestil 

Becksøndergaard-for tre af 

deres helt utrolig lækre 

tørklæder 

Pt. Clothing-for de fedeste 

sokker 

Audi-for eksklusiv bilpleje, 

nøgleringe og solbriller 

Fashion for me-for vanvittig 

mange smukke, seje og cool 

bluser/overdele 

Smikk-for rå, lækre smykker Planorganic, John Masters 

og Rostedt-for helt igennem 

eksklusive, økologiske 

makeup og skønhedspleje 

Rudi og Harald-for deres 

fine tørklæder 

Staedler-vi elsker jeres 

skriveværktøj  
Jill Hellmer 

Kafferisteriet-for de fine 

kakaosæt 

Designdelicatessen-for det 

seje telefonrør til mobilen 

Monies-for de überæstetiske 

halskæder 

Sydbank-for tasker, 

håndklæde, tæppe og meget 

andet lækkert 

Coeur-for gavekortet til 

designertøj 

Taty-for nettet der kan 

pakkes og have med overalt 

Odtoys-for den kæmpe 

racerbane og alle 

modelbilerne 

BoschSiemens-for kufferter, 

tasker og rygsække 

Franck &Fischer-for det 

mest nuttede, lækre, 

økologiske babyudstyr 

Bykier-for gavekort til sko 

på nettet 

Glerups-for sutskoene over 

dem alle 

Petite People-for gavekort 

til børnetøj 

Kamia-design brugskunst på 

nettet 

Drømmeliv-bolig, smykker 

og tøj på nettet 

Hill Street-for de fedeste 

gadgets som fx små 

indkøbsvogne 

CocoPanda-for 

stylingprodukter og lækre 

pcsleeves 

Veterania-for de meget, 

meget særlige spillekort for 

motorcykelentusiaster 

Actavis-for at forbedre alles 

ånde med rigtig 

tandlægemundskyl 

Super Carla-for nuttede 

pigeting 

 

Glow-for de fine smykker  
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9. besøger Det 

Biovidenskabelige Fakultet 
 

 

Lige inden juleferien var 9. klasse på besøg på Det 

Biovidenskabelige Fakultet på Frederiksberg.  

 

Eleverne skulle arbejde med komaver og 

drivhuseffekt. 

 

Klassen blev delt i tre hold, der skulle måle 

henholdsvis menneskeligt udslip af kuldioxid, koens 

udslip af kuldioxid og hvor meget kuldioxid 

forskellige planter kan optage. Resultatet er stadig, at 

køerne prutter for meget i forhold til, hvad planterne 

kan optage. Så er det jo op til den enkelte at gøre op 

med sig selv om man synes, at det er et problem. 

 

           

Indskrivning til 10. klasse 2013  
 

 Hvis du kender nogen, der leder 

efter en plads i 10. klasse for at 

forberede sig til gymnasiet, skal de 

ringe til 38 79 01 40 – vi arrangerer 

en rundvisning og en personlig 

samtale. 

 

 Der er plads til 8 elever mere. 

 

 På www.kildeskolen.dk kan de se, 

hvad vi har at tilbyde.  

 

 Vi sammensætter klassen efter 

samtaler med de unge og deres 

forældre.  

 

 

http://www.kildeskolen.dk/
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5. varmer op til RoboCup! 
 

Til marts stiller 5. klasse op i Junior 

DM i RoboCup på 

Experimentarium. Eleverne arbejder 

allerede med vores LegoMindstorm 

robotter og fortsætter med det de 

næste mange uger, så de bliver super 

seje til at styre robotterne. Det går 

allerede rigtig godt. 

 

 

Dyrevelfærd 
 

I 3. klasse har eleverne arbejdet med dyrevelfærd. 

Klassen fik en flot bog tilsendt fra Dyrenes 

Beskyttelse, hvor der var informationer om en lang 

række dyr, både vilde dyr, kæledyr og husdyr.  

  

Som en afslutning på emnet var der bagerst i bogen 

en opfordring til at tegne nogle flotte tegninger af 

nogle af dyrene og sende dem til Dyrenes 

Beskyttelse. Det gjorde eleverne selvfølgelig. 

 

 

 

Kostråd i 4. klasse 
 

I forbindelse med undervisningen i natur 

& teknik har 4. klasse arbejdet med de 8 

kostråd. Eleverne lavede blandt andet en 

plakat og brochurer om hvert kostråd. 

  

Eleverne fremlagde for børnehaveklassen 

og 1. klasse og delte deres brochurer ud i 

klasserne. 
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At oplære børn uden at knække dem 
En artikel af L. Ron Hubbard 

 

 

Det væsentlige problem, i forbindelse med opdragelse af børn, er at oplære dem uden at 

knække dem.  

 

Den Amerikanske Lægeforening udgav for nylig en pjece med titlen Hvordan man holder 

styr på sit barn.  

 

Det er lige dét, man ikke skal gøre!  

 

Hvad det gælder om, er at opdrage sit barn på en sådan måde, at man ikke behøver at 

kontrollere det eller holde styr på det, så det til alle tider vil kunne udøve sin egen kontrol. 

Det er nemlig grundlaget for barnets gode opførsel, dets legemlige og sjælelige sundhed. 

 

Hvad ville du synes om at blive trukket og beordret omkring og ikke få lov til at gøre, det du 

selv havde lyst til?  

 

Du ville ikke kunne fordrage det.  

 

Den eneste grund til, at et barn ikke modsætter sig, er at det er lille.  

 

Du ville halvvejs myrde nogen, der behandlede dig – et voksent menneske – med de ordrer, 

selvmodsigelser og den respektløshed, som et almindeligt barn udsættes for.  

 

Barnet slår ikke igen – for det er ikke stort nok!  

 

I stedet griser det på gulvet, forstyrrer din lur og ødelægger husfreden.  

 

Hvis det havde lige så mange rettigheder, som du har, ville det ikke ”hævne sig” på denne 

måde.  

 

Denne ”hævn” er normal adfærd for børn.  

 

◙ 


