
Så skal vi i gang med 2. halvår... 
 

I december måned afholdt Støtteforeningen atter en 

hyggelig Julefest med godt 200 gæster. Vi nød den skønne  

underholdning, tombola, fiskedam med traktement af 

kaffe, te, kage, æbleskiver og sandwichers - her en tak til 

alle elever og lærere, som gjorde det til en dejlig dag.  

 

Miljørådet har opnået det tredje Grønne Flag, så der var 

flaghejsningsfest den 13. december. Henrik Palsmar, 

miljøformand i Valby Lokaludvalg, holdt en god tale om 

at passe godt på miljøet - børnene er nok bedre end de 

voksne! Tak til det aktive og dygtige Miljøråd!  

 

9. klasses tyskhold tog på en tredages tur til Berlin, mens  

Luciakoret spredte glæde i byen og eleverne arbejdede 

med børn i Uganda, læseklub, nødhjælp, gyserfilm og 

regneskovsprojekt - sideløbende med de daglige studier af 

bøger, filmforevisninger og netsøgning.   

   

Vi vil gerne have en fast scene i SFO'en. Den skal bruges 

til teater og elevernes andre forestillinger - meget gerne 

med lyssætning og mikrofoner. Formålet er at styrke 

elevernes evne til at stå foran andre med roller, sang eller 

foredrag. 

 

Støtteforeningen er med på ideen, så husk at betale det 

årlige medlemskab på 150,- eller 300,- kroner!   

  

Vi må hellere se at komme i gang med 2014.    
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Skolekalender  

Januar                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Onsdag 1. Skolen er lukket 

Torsdag 2. Skolen er lukket 

Fredag 3.  Skolen er lukket 

  

Mandag 6. Så går vi i gang 9:00  Projektuge for 9. og 10. klasse 

 

 9. klasses tema: Unge 

 

 10. klasses tema: Uddannelse 

Tirsdag 7.  

Onsdag 8.  

Torsdag 9.  

Fredag 10.  

  

Mandag 13. Projektfremlæggelse 9. klasse – vi starter 18:30 

Tirsdag 14. Projektfremlæggelse 10. klasse – vi starter 18:30 

Onsdag 15.  

Torsdag 16.  Forældremøde 5. klasse 

Fredag 17.  
 

  

Mandag 20.  

Tirsdag 21.  

Onsdag 22.  

Torsdag 23.  

Fredag 24.  

 

Mandag 27.  

 

 

Terminsprøver for 9. og 10. 

klasse gennem hele ugen!  

Tirsdag 28. 

Onsdag 29. 

Torsdag 30. 

Fredag 31. 

 

 

Alle er velkomne til at overvære 9. og 10. klasses 

projektfremlæggelser den 13. og 14.  

 

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 2014  
 

 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 gerne en 

rundvisning og en personlig 

uforpligtende 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  

 

 

 

 

 

 

 
۞ 

 

Andrew og Hilda 
  

3. klasse har i Natur og Teknik arbejdet med 

børn i Uganda og har kigget på, hvordan det er at 

leve i et meget anderledes land end Danmark. 

Eleverne har lavet en plakat om to familier, 

Andrews og Hildas. Børnene bor midt i en 

bananplantage og har rigtig mange søskende, der 

alle er tegnet med på plakaten. 

Undervisningsmaterialet er skrevet af Dansk 

Røde Kors og giver et rigtig godt billede af, hvor forskelligt børn lever i dagens verden, men 

også at vi gør mange ens ting, som at gå i skole og lege. 

http://www.kildeskolen.dk/
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JULEFESTEN! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag den 7. december blev huset 

fyldt af børn og voksne, familier og 

venner - fra spædbørn til 

bedsteforældre - og alle var kommet 

for se børnene optræde, deltage i 

tombolaer, for hyggens skyld eller 

bare at få sig en dejlig kop kaffe, 

sandwich og kage. 

 

Og underholdt blev man! 

 

Der var julesang og klokkespil af 

elever fra 0. til og med 5. klasse, og på 

stueetagen samt første sal, kunne man 

prøve lykken i boderne, alle arrangeret 

af eleverne.  

 

Da mørket faldt på, kunne vi atter 

opleve skolens traditionsrige Luciakor, 

som i år bestod af 25 piger og 1dreng.  

 

Dagen sluttede af med det muntre 

nisseshow, som satte et flot punktum 

for endnu en skøn julefest på 

Kildeskolen! 

 

Eftersom koret var så stort i år, var det 

nødvendigt at få syet 11 nye dragter. 

Det stod skrædder Rita Nielsen for, 

mor til Alexander fra 3. klasse, som 

igen hjalp os "free of charge" - det 

siger vi tusind tak for!  

 

Også en stor Tak til alle elever, lærere 

og forældre som deltog, til alle der 

optrådte, og på hver sin måde gjorde 

dagen til en festlig og uforglemmelig 

oplevelse.    

 

Christine 
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Tosprogs-læseklubben!. 
Af Zishan Ali, tosprogslærer 

 

Tosprogsundervisningen sluttede året af med en rigtig 

hyggelig og lærerig december måned.  

 

Som noget nyt har vi startet Tosprogs-læseklubben!. 

Ideen er, at eleverne skal læse efter aftensmad, før 

sengetid eller på et andet tidspunkt om aftenen - bare 15 

minutter mindst fire dage om ugen. Der skal læses. 

 

For de fleste elever var det lidt hårdt at komme i gang, 

men i løbet af december måned blev det meget bedre. 

 

Vi skal have læsningen til at blive en del af vores daglige 

aktiviteter. Nogle undersøgelser viser nemlig, at der siden 

1990’erne er sket en fremgang med elevernes 

læsefærdigheder i indskolingen, men at der herefter har været en tendens til, at 

læseudviklingen går i stå! Vi må ikke gå i stå, og sammen hjælper vi hinanden videre.  

 

Jeg vil hermed også opfordre alle forældre til at støtte jeres barns læsning. Læs selv, læs 

sammen og tage gerne en tur på biblioteket et par gange om måneden.  

 

Jeg ønsker jer alle et rigtigt godt 2014, glæder mig til samarbejdet - god læselyst  

 

Nødhjælp 
  

Som juleafslutning i 3. klasse fik vi snakket 

om, hvordan vi i vores rolige del af verden 

hjælper folk i nød. Vi har talt om, hvad 

nødhjælp er, og hvad man ville sende til 

katastroferamte. Eleverne kunne smage på 

klor-renset vand, antidehydreringsvæske og 

proteinkiks.  

 

Alle var enige om, at rent vand smager bedre, 

men at man godt kan drikke og spise 

nødhjælpen, når der er brug for det. 
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GYSERFILM PÅ 

KILDESKOLEN 
 

 

Dennis slår sig løs som filminstruktør i sin fritid – det 

kommer nu Kildeskolen og eleverne til gode i den 

kommende film 

Afhøring af offer nr. 5 
Manuskriptet er skrevet af forfatteren, Lars Ahn 

Pedersen og blev udgivet i novellesamlingen Under 

Overfladen 2. Lars har givet tilladelse til, at hans 

manuskript må bruges og ændres til en gyserfilm. 

 

Det startede egentlig som en opgave i en danskbog, 

hvor eleverne skulle lave en gyserfortælling ud fra 

forskellige krav. En elev fik den gode ide, at klassen 

kunne lave en gyserfilm, og det er gennem årene blevet til fire film!  

 

Når filmen er færdig, afholdes der biografpremiere på skolen. Pengene fra billetsalg og 

DVD-salg går til Kildeskolens Støtteforening. Forfatteren Lars Ahn Pedersen kommer og 

deltager som V.I.P. gæst. 

 

De første skuespillere har meldt sig på banen. Dato og tidsrum for optagelserne aftales fra 

gang til gang. Derefter bliver optagelserne lagt i computeren og bliver redigeret med 

rulletekster, baggrundsmusik og lydeffekter. 

 

I skal nok få at vide hvornår der er premiere! 

 

Regnskovsprojekt     
  

3. klasse er i gang med et projekt, hvor eleverne 

samler penge ind til at købe et regnskovscertifikat. 

Ved at donere penge til Verdens Skove, bevarer 

man et stykke af regnskoven i Mellemamerika, så 

det bliver ved med at være skov. Til Grønt Flag 

festen udstillede 3. klasse et stykke skov, de havde 

lavet i billedkunst med Nayla. Klassen har indtil 

videre indsamlet mere end 1000 kr., og får 

certifikatet i det nye år. Rigtig godt gået 3. klasse! 
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Grønt Flag fest 
 Af Heidi Brandt, formand for Miljørådet 

 

Fredag den 13. december fik vi det tredje grønne flag på skolen!!!  

 

Der var indbudt til 

flaghejsning kl. 16, 

hvor Henrik Palsmar, 

miljøformanden fra 

Valby Lokaludvalg, 

kom og holdt en rigtig 

fin flagtale og hejste 

flaget sammen med 

Miljørådet, lærere, 

elever og forældre.  

Efter hejsningen var 

der lagkage og kaffe i 

SFO'en, hvor 

Miljørådets arbejde 

for året også var udstillet. 

  

De store miljørødder, Leonora, Umema, Khansa og Semina fra 8. klasse, havde gjort klar 

med lagkager, som Juni havde pyntet med vandmotiver. 
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Blandt gæsterne var også en journalist og en fotograf fra 

Valby Bladet, som kvitterede med en fin artikel. Vi håber, at 

det kan blive startskuddet til et miljø-samarbejde med andre 

interesserede skoler i byen.   

  

Artiklen kan læses på:   

  

http://www.e-pages.dk/bgmonline_va/342/  

 

Godt gået til Miljørådet - og tak til alle der har været med i 

arbejdet omkring årets tema VAND. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=faijaRhulNhTdM&tbnid=gzMatKTX6j7WbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.inspiration.dk/produkt/310782/&ei=Fxy-UsqFBMnp4gS1koCQCg&bvm=bv.58187178,d.bGE&psig=AFQjCNEtMCUHt_mis3r6JECrp974pT0oVw&ust=1388277125762000
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                              Med 9. klasses tyskhold til             

                          Berlin 
 

 

  

 

 

 

 

Den 11. december drog 9. klasses tyskhold til 

Berlin. Målet var at få set så meget som 

overhovedet muligt på de to hele dage, vi 

havde i byen, inden vi lørdag morgen skulle 

returnere til Danmark igen. Vi fik blandt 

andet  set Potsdammer Platz, Brandenburger 

Tor, Reichstag (regeringsbygningen), 

mindesmærket for jøderne der døde i 2. 

verdenskrig, Rittersport Museet, DDR Museet, 

Unterwelten, Alexanders Platz, KaDeWe, 

Ku'damm, Unter den Linden og diverse 

julemarkeder, der var årsag til at vi netop 

havde valgt at tage til Berlin i december 

måned. Alt i alt en fantastisk tur med masser 

af oplevelser og godt humør.  

 

De bedste hilsner, Anne-Mette og Rikke  
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Luciakoret spreder glæde i byen 
  

Mandag den 16. 

december var vores 

Luciakor ude at 

sprede glæde i 

Spinderiet. Koret 

sang deres gode sange 

for de handlende, som 

syntes, det var rigtig 

hyggeligt, at koret 

ville komme forbi. 

Der var mange, der 

stillede sig op for at 

høre de fine sange og 

nyde en lille pause.  

 

 

Nyt om taget 
 

Inden jul fik vi atter sikret vores tag, så det kunne holde 

ind til det endelig kan blive repareret.   

 

Vi venter (som mange andre) på, at der kommer 

håndværkere, som skal tage sig af de skader, der opstod 

under stormvejret den 28. oktober.   

 

  

  

 

 

 

 

 

Bagtrappen 
 

Vores pedel, Jerzy, har knoklet med at sætte bagtrappen 

i stand . Efter et kæmpe forarbejde med at rense og 

slibe væggene er Jerzy nu i gang med at male.  

 

Det bliver flot!    
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Sådan gik 2013! 
Af Niels Bergstedt, skoleleder 

 

Det er skønt at kigge årets Kildeskolenyt'er igennem - her en 

overvældende oversigt af årets mange begivenheder:   

  

Studiekursus for forældre, terminsprøver gange to, praktikuge for 8. 

klasse, talentkonkurrence, projektuge for 9. og 10. klasse med 

efterfølgende fremlæggelse for venner og familier, 9. klasse på det 

Biovidenskabelige Fakultet, 5. klasse med i RoboCup, 3. arbejder med dyrevelfærd, 4. klasse 

arbejder med kostråd, fastelavnsfest, stand-up konkurrence, 10. klasse tager til Rom, 

teaterforestilling i 6. klasse, 5. klasse med i Energi Agent for en dag, afholdelse af Vandets 

Dag, to renoweekender, Ordinær Generalforsamling, oprettelse af ny hjemmeside, 4.-7. 

klasse besøger spildevandscentret i Avedøre, påskeferieture med SFO'en, diverse 

klassefester, uddannelse af alle lærere i evakuering og brandslukning, 8. klasse tager til 

Island for at besøge venskabsklasse, foredrag om narko, besøg af seminariepraktikanter, 

besøg af studerende fra universitetet, 9. og 10. klasse på Vestforbrænding, adskillige besøg 

på Experimentarium, 0. klasse i ZOO, 1. klasse på lejrskole på Langeland, 3. og 4. på 

lejrskole ved Ringkøbing Fjord, 0. og 2. klasse på lejrskole i Ribe, fire ugers sommerskole, 

Julefest, Sommerfest, Sidste Skoledag og Afgangsfest, SFO-ture i sommerferien, SFO-

sommerkoloni, et rørende farvel til Elisabeth og Liv, fem klasser til Roskilde Dyrskue, 

opdeling af lektiecafeen med stor succes, Åben Skole arrangement, 9. klasse på studietur i 

Skotland, 3. klasse arbejder med dyrevelfærd, 5. klasse arbejder med førstehjælp, dannelse af 

nyt elevråd, Skolernes Motionsdag, deltagelse i Ekstra Bladets skolefodboldturnering, 

oprettelse af skakhold, morgenmadsforsøg, 8. klasse tager til Oslo, afholdelse af temauge om 

Gode Manerer, deltagelse i masseeksperiment, Miljørådet's opnåelse af det tredje grønne 

flag, 9. og 10. klasse på uddannelsesmesse, 3.-6. klasses deltagelse i GoCook smagskasse-

projekt og 3. klasses teatertur.  

 

Tak til alle for et godt og spændende år - vi kaster os straks over 2014!  

 

Og se lige her - sådan klarede 9. klasses eleverne sig ved årets afgangseksamen:          

Fag Danske grundskoler gennemsnit 2013 Kildeskolen 2013         

Dansk, læsning   6,5 7,5 

Dansk, dansk retskrivning 6,4 7,7 

Dansk, skriftlig fremstilling 6,3 5,3 

Dansk, mundtlig 7,5 9,2 

Matematik, færdighed 7,1 8,9 

Matematik, problem 6,1 6,3 

Engelsk, mundtlig 7,5 8,4 

Fysik, mundtlig/praktisk 6,4 9,6 

Samlet gennemsnit 6,7 7,9 
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Vi ses mandag den 6/1-2014! 


