
Temauge og meget andet… 
 

Med efterårsferien blev oktober en kort skolemåned – men 

ikke desto mindre en måned, der var proppet med så 

forskellige aktiviteter som Temauge, Terminsprøver, 

Motionsløb, Renoweekend, teaterture og chilismagning. 

 

I november deltager vi i Åben Skole, et arrangement som 

alle skoler kan deltage i. Her har vi mulighed for at vise 

interesserede, hvordan vi arbejder med undervisningen på 

Kildeskolen.  

  

Du er hermed inviteret til at tage dine venner og bekendte 

med til  

ÅBEN SKOLE 
Torsdag den 6/11 kl. 16-19 

 

Et lige så vigtigt arrangement i november er  

 

GRØNT FLAG DAG 
Fredag den 21/11 kl. 16:00 

 

Vores Miljøråd glæder sig til at vise deres arbejde, der har 

resulteret i det tredje grønne flag! 

 

 Nyd den herlige læsning her i Kildeskolenyt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   

Kildeskolen  
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2500 Valby 

Kontor: 38790140 

Lærervær.: 38797140 

 

November 2014 

14. årgang nummer 9 

Indhold: 
* Kalender 

* Motionsløb 

* Renoweekend 

* Temauge 

*  ÅBEN SKOLE 
* Terminsprøver 

* Efterårsture i SFO'en 

* GRØNT FLAG 

* Chili, vulkaner og   

  meget andet! 
 

© 2014 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  

November                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag 3. Forældrekonsultation 6. klasse 

Forældrekonsultation 1. klasse 

Tirsdag 4. Forældrekonsultation 0. klasse 

Forældrekonsultation 7. klasse 

Onsdag 5. Forældrekonsultation 0. klasse 

Torsdag 6. ÅBEN SKOLE 16-19 

Fredag 7.  

  

Mandag 10. Praktiksedler 9. klasse 

Tirsdag 11. Forældrekonsultation 4. klasse 

Onsdag 12.  

Torsdag 13.   

Fredag 14.  

  

Mandag 17.  

Tirsdag 18. Forældrekonsultation 2. klasse 

Onsdag 19.  

Torsdag 20.   

Fredag 21. GRØNT FLAG DAG 16:00 

  

Mandag 24.  

Tirsdag 25.  

Onsdag 26.  Forældrekonsultation 5. klasse 

Torsdag 27.  

Fredag 28.  
 

          

 

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

mellem 14:00 og 16:00!  
 



 

 
3 

I weekenden den 4. og 5. oktober var der renoweekend på 

skolen.  

 

Alle vægge på toiletter, fortrappe, stueetage og 2. sal blev 

vasket, vi fik malet boldbanens vægge, sløjdlokalet fik 

bygget borde, der blev fjernet ukrudt og klippet buske og 

en masse andet.  

 

En kæmpe tak til alle de elever, forældre og lærere, der 

deltog i weekendens arbejde. Alt arbejdet betyder en 

enorm besparelse for skolen – og penge, der i stedet kan 

bruges til at give bedre undervisning!   

Skolernes motionsløb  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Renoweekenden  

 

 

 

 

 

Fredag den 10. oktober deltog vi atter i Skolernes 

Motionsløb.  

 

Alle elever fra 0. klasse til 10. klasse tog turen 

rundt om Damhussøen - nogle løb og andre 

spadserede de 3,3 km.  

 

Efterhånden som klasserne vendte tilbage, drog de 

hjem til skolen i det kølige efterårsvejr, hvor den 

stod på sandwichers, saftevand og certifikater.  

 

En hyggelig dag med motion, hygge og latter.  

 

Og så var der efterårsferie!      



 4 

Temauge om Skolen gennem 200 år  
Af Zishan Ali 

 

I år er det 200 år siden, at danske børn fik ret og pligt til at gå i skole. Det blev fejret af 

mange skoler i Danmark, og på Kildeskolen valgte vi at afholde en temauge om dette emne 

før efterårsferien.  

 

Målet med temaugen var, at eleverne skulle undersøge de 200 års udvikling af de danske 

skoler.   

 

Det skulle være en oplevelsesuge, hvor eleverne kunne erfare udviklingen i tre forskellige 

årtier: 1860'erne med udenadslære og salmesang, 1920'erne med anskuelsestavler samt 

1970'erne med gruppearbejde og orienteringsfag. Og det skulle være en uge, hvor de kun 

reflektere over egne visioner om fremtidens skole. 

 

De første tre morgener lagde vi ud med 

fællessamling, hvor der blev sunget 

sange fra de forskellige årtier - en 

tradition man kunne fristes til at indføre 

igen! Dejligt at se alle skolens børn, 

store som små, samlet i fællessang. Det 

er en god måde at starte dagen på.  

 

Efter den friske morgensamling gik 

klasserne hver til sit eller arbejdede 

sammen på tværs.  

 

Lad os se hvad der skete i de forskellige 

klasser.  

 

Vi starter med 0. klasse:  

 

”Det vi lavede i løbet af ugen i 0. 

klasse var at snakke om skolen i gamle 

dage, tegne, se filmklip, billeder, finde 

ud af hvad børn lavede ud over at gå i 

skole.  

 

0. og 1. klasse lavede deres egen 

købmandsbutik og skønhedssalon for 

at prøve noget af det arbejde, som børn 

kunne beskæftige sig med i gamle 

dage. 
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Vi læste historier af H.C. Andersen, sang 

morgensang, lavede lege som i gamle dage, tog på 

tur med 1. klasse til Lejre for at opdage, hvor langt 

ude på landet nogle børn boede, og hvor langt de 

skulle GÅ for at komme i skole. Vi lavede god, 

gammeldags mad sammen med 1. klasse.” 

 

Lad os se, hvordan det gik i 1. klasse:  

 

”I temaugen lagde vi vægt på at være praktiske og 

sammenligne med skolen for 100 år siden. I gamle 

dage var der brug for initiativ og fantasi, når man 

skule lære noget. Vi tog derfor i skoven, hvor 

børnene iagttog svaner, ænder og alt andet, som de 

fandt spændende. Der var ingen moderne 

hjælpemidler, eleverne måtte selv tage initiativ – 

det nød de meget. 

 

Vi så Bulderby filmen, som fortalte eleverne om 

livet på landet og disciplinen i skolen. En efterfølgende togtur til Lejre sammen med 0. 

klasse gav indblik i, hvor langt der var til skole, hvis man skulle gå eller cykle fra en landsby 

til en anden. Børnene blev klar over, at man ikke altid har haft toilet og tid til at transportere 

sine børn.  

 

Ude på landet fik vi også lejlighed til at løbe hurtigt ned til en flok kvæg, som kunne 

iagttages på tæt hold. Noget af det sjoveste var, at få dem til at sige mu—u! 

 

Ugen sluttede med fælles frokost 

sammen med 0. klasse – hvad en 

madpakke indeholdt, så vi nemlig en 

film om. Eleverne spiste de frikadeller, 

de selv havde lavet”. 

 

Og i 2. klasse: 

 

”Vi har arbejdet med skolen gennem 

200 år, startede med 1814, derefter 1914 

og sluttede med 2014. Vi har i alle tre 

perioder kikket på fag, skoletid, 

madpakker, påklædning, hygiejne og 

lærernes rettigheder.  



 6 

Vi brugte tablet til at finde billeder og 

oplysninger samt fotokopier fra 

hjemmesiden skole200.dk. Der blev 

læst meget lidt, vi lod i stedet 

billedmaterialet "tale" til børnene. 

Den sidste dag lavede de alle bolde af 

avispapir, plastikpose og tape, 

ligesom i de gode gamle dage”. 

 

Vi fortsætter med 3. klasse:  

 

”Vi lavede mange spændende ting. Vi 

så film om skolegangen i 1940/1950, 

vi legede, at vi var lærer og elever i 

gamle dages skole – så eleverne 

skulle tiltale deres lærer med frøken, fru eller hr. De skulle rejse sig op, når de talte, stille op 

i rækker foran døren, have fint tøj på og opleve den skrappe lærer med spanskrør og 

pegepind. 

  

Vi lavede en bold af elastikker, madpakker fra ”meget gamle dage”, en lille skrivetavle, vi 

rørte æggeblommer med sukker til æggesnaps. Jo, det var alt i alt en fantastisk lærerig og 

sjov uge”. 

 

Hvad med 4., 5. og 6. klasse? 

 

”Meget praktisk havde vi delt de tre 

perioder mellem os. 4. kl. fik tidsperioden 

1960'erne, 5. kl. fik 1920'erne og 1930'erne og 

6.kl. fik 1820'erne. Så nu skulle der undersøges 

og fremlægges.  

 

Første dag gik med at søge informationer. Vi så 

små film og var på biblioteket, hvor vi søgte på 

nettet og i bøgerne for at finde ud af mere.  
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Anden dag indrettede vi klasserne, så de passede til 

de tre perioder. De passende undervisningsmetoder 

skulle forberedes, og vi fandt ud af, hvordan vi selv 

skulle klæde os. Der blev også lavet skolemad den 

dag.  

 

Tredje dag skulle hver klasse på skift afholde skole 

for hinanden – og det var rigtig sjovt! Vi oplevede 

alle hvordan det var at gå i skole dengang, og 

eleverne var glade for at besøge hinandens klasser og 

arbejde på tværs. 

 

Fjerde dag var visionernes dag. Her talte vi om 

fremtidens skoler − det var yderst spændende at høre 

elevernes meninger og ideer. Senere besøgte vi 

Ørestads Skole og sluttede dagen med et besøg i en 

skaterpark, som lå i nærheden”. 

 

 

Lad os slutte af med 7. og 8. klasse:    

 

”Efter en vellykket og hyggelig lejrtur sidste måned, 

gik 7. og 8. klasse sammen igen for at arbejde med 

temaugen. 

 

Første dag brugte vi på at indsamle informationer om 

de forskellige årtier. Vi så en film om skolen og dens 

udvikling i forgangne århundreder, hvori der var beretninger fra lærere og elever samt 

interessante filmklip. Utroligt spændende. Her efter blev eleverne fra klasserne delt i grupper 

og fik udleveret nogle bøger, som satte fokus på forskellige emner som straf og smæk, børn i 
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arbejde, brugen af anskuelsestavler og meget andet. Resten af mandag samt tirsdag gik med 

at forberede fremlæggelsen af emnerne.  

 

Onsdag fremlagde grupperne deres præsentationer, og vi så alt fra planchevisning til power-

point-præsentation, rollespil og film. Eleverne i de to klasser arbejdede godt sammen, de 

gjorde sig virkelige umage. 

 

Om onsdagen var der også lagt op til 

dilemmaspillet, Hele verden i Skole, 

hvor eleverne skulle diskutere vores 

skolegang, danske elevers privilegier 

og hvordan vi kan hjælpe andre af 

verdens lande med at indføre bedre 

uddannelse.  

 

Temaugen bragte os ud af huset både 

tirsdag og torsdag. Først tog vi en tur 

til Frilandsmuseet, hvor vi fik indblik 

i livet i gamle dage, og om torsdagen 

gik turen til Greve Museum, hvor der 

var en interessant udstilling med 

klasselokaler fra de tre årtier og et fra vores tid. Eleverne var fornøjede over at se forskellene 

og blev så samlet til en snak om udviklingen og fremtidens skole”.   

 

Tak til alle lærere og elever for deres store engagement og arbejde! 

 

 

 

Og hvad skete der i 9. og 10. klasse? 
 

Mens 0.-8. beskæftigede sig med 

Temauge, var der terminsprøver for 9. og 

10. klasse.  

 

Prøverne var i færdighedsregning, 

problemregning, dansk stil, engelsk stil 

samt dansk læsning og retskrivning. Den 

sidste dag var der prøver i skriftlig biologi 

og geografi for 9. klasse.     

 

Formålet med terminsprøverne er at 

afprøve eksamensforløbet og at gøre 

eleverne i stand til at vurdere årets indsats.   
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KOM TIL 

ÅBEN SKOLE 
 

Torsdag d. 6/11 kl. 16-19 

Ikke to skoler er ens. Heller ikke to elever, to forældre, lærere eller 

klasser er ens. 

 

Derfor er det af stor værdi at kende områdets skoler, når man skal vælge 

skole til sit barn. 

Åben Skole er den dag på året, hvor landets grundskoler holder åbent 

hus for alle, der har lyst til at lære dem at kende.  

Kildeskolen er selvfølgelig med i dette fælles arrangement!   

Tag endelig venner og bekendte med! 

 

4. klasse i teater 
 
I begyndelsen af oktober var 4. kl. inde på 

Vesterbro teateret Zeppelin, for at se stykket 

Brødrene Løvehjerte.  

 

Det blev en rigtig spændende oplevelse!  

 

Forestillingen bygger på Astrid Lindgrens 

bog af samme navn, og vi havde læst den 

igennem på forhånd, så alle kendte historien.  

 

I 2 timer var vi fanget af historien og det gode 

skuespil.   
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Kemi i 5. klasse 
 

I 5. klasse har vi arbejdet med Det 

Periodiske System i Natur/teknik. Eleverne 

har lavet lerdemoer af de første 20 

grundstoffer og sluttede af med at lave enten 

92 Uran eller 115 Ununpentium. Sådan! 

 
 

 

 

 

 

 

Naturkatastrofer i 4. klasse 
 

I Natur/teknik arbejder vi med mange forskellige emner for at 

opnå en bred forståelse af fagets to dele. I 4. klasse 

beskæftiger de sig lige nu med naturkatastrofer, og en af 

opgaverne går ud på at lave en demonstration i ler af en 

naturkatastrofe.  

 

Her en flot tornado med en vulkan i baggrunden. 
 

Masseeksperiment 2014 
 

Årets masseeksperiment gik ud på at måle 

CO2 niveauet i klasserne – dels efter en 

lektion og efter et frikvarters udluftning. 

Der blev også lavet forsøg med svampe. 

 

Det var rigtig interessant at se, at der var 

en kæmpe forskel i CO2-niveauet, og 

hvor meget det betyder, at man lufter ud i 

klasserne i løbet af dagen. 

 

Svampeforsøget kørte over en uge med 

petriskåle indeholdende vækstmedier.  

 

Efter en uge aflæste 2. klasse resultaterne, og vi kunne se hvilke svampe, der er i luften på 

skolen. En sammenligning med 5 år gamle forsøg viste, at niveauet nu er lavere. Det hjælper 

med linoleumsgulve og ordentlige vinduer! 
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At lære er at forstå 

Af Dennis Greve Christensen  

 

I min verden er det at lære ikke automatisk det 

samme som at forstå. Det at forstå et emne skal 

styrkes ved at anvende det i praksis. 

Studiemetoden er et effektivt værktøj til at lære, at 

forstå noget og derefter at kunne anvende. Det tager 

nogen tid før man indser, hvor effektiv studiemetoden 

egentlig er, men når det sker ligger verden åben for 

ens fødder.  

 

Her er et godt eksempel. I biologi i 7. klasse 

arbejder vi med den grundlæggende kemi med 

særligt fokus på biologiens formler. Cassandra 

lærte, hvordan grundstofferne sætter sig sammen i 

molekyler gennem arbejdet med checksheet og 

ordopklaring. Hun skulle sammensætte molekylet 

for kulhydrat (sukker), hvilket så blev tegnet på 

tavlen. Derefter fik hun noget bedre forståelse ved at 

samle molekylet med vores molekylesæt, hver streg 

på tegningen blev så til en pind på 

molekylemodellen. 

Karin skulle gennem samme procedure, men i stedet 

for at gentage samme undervisning, fik Cassandra til 

opgave at undervise hende. På den måde skulle hun 

selv formulere det, hun havde lært.  

 

I fremtiden skal eleverne bruge deres viden til at forstå, hvorfor der skabes nitrat i 

grundvand, syreregn i luften og meget andet.  

 

Studiemetoden virker – og det er et faktum! 

 

 

 

Indlæring består ikke blot af at ophobe data oven på data. Den består af at forstå 

nye ting og finde bedre måder at gøre tingene på.  
 

- L. Ron Hubbard 
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Nyt Grønt Flag! 
Af Heidi Brandt 

 

Årets grønne rapport blev sendt ind til Friluftsrådet i slutningen af 

september, og den er nu godkendt. 

 

Og det skal fejres!  

 

Vores nye flag bliver overrakt af Henrik Palsmar, som kommer fra 

Valby Lokaludvalg. 

 

 

 

I er alle inviteret til  

Flaghejsning  

fredag den 21. november, kl. 16:00 
 

 Flaghejsning ved Henrik Palsmar 

 

 Saftevand, kaffe og kage 

 

 Præsentation af årets arbejde  

 

 Spændende aktiviteter, som du kan prøve 

 

     Vi glæder os til at feste sammen med dig. 

 

      Med venlig hilsen 

 

      Miljørådet 

     Heidi, Umema, Khansa, Leonora, Semina, Junie, Cassandra, Nicklas,                 

          Yasir, Anders, Benedicte, Thea, Isabella med flere. 
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Ture med SFO'en i efterårsferien 
Af Nayla & Israa 

 

Efterårsferien blev tidligere kaldt kartoffelferien, 

fordi børnene skulle kunne hjælpe til med 

kartoffelhøsten. Det er jo fortid, så nu skulle 

SFO-børnene i stedet høste nye og spændende 

oplevelser!  

 

Derfor benyttede vi dagene til oplevelser ude i 

naturen, museumsbesøg og ikke mindst hygge på 

skolen. 

 

 

Mandag tog vi en tur til Thorvaldsens Museum. Børnene 

gik på opdagelse i Danmarks første museumsbygning og 

oplevede Bertel Thorvaldsens livsværk: skulpturer i gips og 

marmor. De deltog i fortællingsforløb om myten: 

Kærlighedshistorien mellem Amor og Psych. Inspireret af 

historien gik vi derfor i gang med at udtrykke os gennem 

tegninger. Børnene fik også formet deres hænder i gips med 

hjælp fra to kunstnere. 

 

Tirsdag tog vi til 

Gribskov. Oplevelser 

ude i naturen, hvor 

børnene lærte de forskellige svampes farver og former. 

Vi udforskede den skønne natur med de flotte 

efterårsfarver. 

 

Onsdag tog vi ind for at opleve den 150 millioner år 

gamle dinosaur Misty på tæt hold. Vi måtte vente med 

tålmodighed, men da det blev vores tur, var det en 

usædvanlig og spændende oplevelse.  

 

Torsdag tog Lisbeth og Israa børnene med på 

Nationalmuseet. Vi var rundt på hele museet. 

Fredag: Efter aftale med børnene blev vi hjemme på 

skolen og gjorde det til en hyggelig dag med 

kagebagning, græskarskæring, film, popcorn og cupcakes. Dagen sluttede med en fælles leg. 

 

Alt i alt var det en rigtig aktiv og dejlig uge med børnene! 
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Chilismagning 
Af Dennis Greve Christensen 

 

Som en del af undervisningen i biologi skal eleverne smage på 

honning, mælkeprodukter, chokolade og i denne måned 

chilifrugter. 

 

Efter en snak om chilifrugten, blev eleverne instrueret om, 

hvordan man omgås den, og allieret med mælk og flødeis kunne 

eleverne kaste sig over prøvesmagningen.  

 

Med forældrenes tilladelse har vi publiceret forløbet på youtube 

under linket: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YC-9r0Wdlhc 

 

 

Kender du nogen? 
 

Så er indskrivningen til børnehaveklassen 

2014-2015 åben.  

 

Vi ønsker en klasse med omkring 18 elever 

med god balance i den sproglige baggrund. 

 

Klassen starter mandag den 17. august 2014.  

 

I løbet af dette skoleår kan interesserede 

forældre og deres børn komme på besøg i 0. 

klasse tre gange – ring og aftal dette med Hanne Ginge Nielsen.   

 

Vi ønsker også en 10. klasse med 20 elever. De elever, som fortsætter på Kildeskolen efter  

9. klasse, kommer selvfølgelig forrest i køen.   

 

Der er enkelte pladser i flere af klasserne. 

 

Hvis du kender nogen, som leder efter en god skole, skal du bede dem kontakte os på    

38 79 01 40 – så arrangerer vi en rundvisning.  

 

De kan også læse om Kildeskolen på www.kildeskolen.dk , hvor de fleste spørgsmål bliver 

besvaret.     

https://www.youtube.com/watch?v=YC-9r0Wdlhc
http://www.kildeskolen.dk/

