
Det første halve år gået! 

 
Så er vi igennem første halvdel af skoleåret og om få dage 

kaster vi os over den anden.   

 

I december havde vi en dejlig julefest, der var to ture til 

henholdsvis Berlin og Lübeck, et besøg på 

Vestforbrændingen, foredrag af unge forskere fra 

Københavns Universitet, der var besøg af 17 børn med 

deres forældre i 0. klasse, der var workshop om 

menneskerettigheder og 8., 9. og 10. klasse deltog i den 

efterfølgende march gennem Valby fra Kildeskolen til 

Medborgerhuset. Og så var der selvfølgelig hyggedag den 

19/12.    

 

Men inden da vandt 7. klasse konkurrencen om det højeste 

gennemsnitstal af eksamener - det blev til mere end 12 

eksamener per elev i ugen før jul! Meget flot, når man 

tænker på, at eleverne blot skal lave 7 eksamener ugentligt 

for at nå gennem årets pensum. Godt gået 7. klasse!      

 

I januar lægger 9. og 10. klasse ud med en projektuge, dels 

om kommunikation og dels om valg af uddannelse og 

erhverv. Mandag den 12. og tirsdag den 13. fremlægger de 

projekterne på 2. sal fra kl. 18:30 ‒ alle er velkomne til at 

komme og høre på.  

 

Fortsat god juleferie - og Godt Nytår! 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   

Kildeskolen  

Høffdingsvej 14 

2500 Valby 

Kontor: 38790140 

Lærervær.: 38797140 

 

Januar 2015 

15. årgang nr. 1  

Indhold: 
* Kalender 

* Julefesten 

* Et lille juleeventyr  

*  Sidste dag... 

* Unplugged 

* Wastelab 

* Handicap-projekt 

* Menneskerettigheder 

* Huset 

* Sådan gik 2014! 
 

© 2015 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 5. Vi starter kl. 9:00 

Konsultation 6. klasse 

 

 

 Projektuge for 9. og 10. klasse 

 

 9. tema: Kommunikation 

 

10.tema: Uddannelse 

Tirsdag 6.   

Onsdag 7.   

Torsdag 8.   

Fredag 9. Praktiksedler 8. klasse  

  

Mandag 12. Projektfremlæggelse 9. klasse – vi starter 18:30 

Tirsdag 13. Projektfremlæggelse 10. klasse – vi starter 18:30 

Onsdag 14.  

Torsdag 15.   

Fredag 16.  
 

  

Mandag 19.  

Tirsdag 20.  

Onsdag 21.  

Torsdag 22.  

Fredag 23.  

  

Mandag 26.  

Tirsdag 27.   

Onsdag 28.  

Torsdag 29.  

Fredag 30.  

 

 

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

projektfremlæggelser den 12. og 13.  

 

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

mellem 14:00 og 16:00!  
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JULEFESTEN! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igen i år var det en fornøjelse at feste 

med jer alle til vores julefest her på 

Kildeskolen.  

 

Stemningen var helt speciel og 

hyggelig, hvilket skyldes alle jer, der 

deltog. Vi har aldrig tidligere oplevet 

et så stort fremmøde. 

 

Der var travlhed og underholdning 

allerede kl. 13:00, hvor de første 

gæster ankom. Tombola, fiskedam og 

loppemarked var velbesøgte, og der 

var pakket foran scenen ved hver 

optræden.  

 

Det var en rigtig dejlig oplevelse, ikke 

mindst for de elever, der viste deres 

evner på scenen.  

 

Igen i år leverede de et fint show.  

 

Luciakoret og nisserne slog ved 

mørkets frembrud fast, at nu er julen 

på vej.  

 

Jeres børn har sammen med os, 

afsluttet endnu et halvår, og juleferien 

venter lige om hjørnet.  

 

Tusind tak for en god afslutning. 

 

Rikke, Bestyrelsesformand for 

Støtteforeningen  
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Jamen, det er da utroligt!  
- Et lille juleeventyr 
 

 
 

Der var engang en 9. klasse, der ville ud og se den store verden – de ville til Berlin! Men ak 

og ve, pengekisten var tom, så eleverne satte sig ned med store suk og bristede drømme om 

den eventyrlige rejse i det tyske. 

 

Pludselig udbrød pigerne: "Vi kan sagtens tage Tyskland! Det kræver blot lidt arbejde og en 

masse sponsorgaver!” Så rejste eleverne byen rundt, tog arbejde, sendte mails og smeltede 

hårde julehjerter ‒ og således fik de skaffet flotte gaver til deres tombola, og nu var 

rejsestemningen helt i top! 

 

Dagen efter tombola kiggede eleverne i Julesokken og fandt hele 13.500 kr. ‒ det var netop 

hvad der skulle bruges, for at alle kunne tage til Berlin! Så afsted. 

 

I Berlin ventede mange spændende 

ture.  De oplevede  Brandenburger Tor, 

Domkirken, Rittersportfabrikken og en 

kæmpe udendørs glidebane. 

 

De tog på DDR museet, så 

bunkeranlægget Unterwelten, Checkpoint 

Charlie og havde endda tid til at shoppe 

på det store julemarked. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.unisport.dk/fodboldtroejer/tyskland-flag/82961/&ei=mhyhVPyIPKioygPcvYKICw&bvm=bv.82001339,d.bGQ&psig=AFQjCNHeogUFPvpjVynlrSF78gqsEupUog&ust=1419931104786204
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Den sidste dag kørte eleverne til lufthavnen, snuppede flyveren hjem og landede i Kastrup, 

hvor de blev taget godt imod af deres forældre. 

 

Se, det var et rigtigt Juleeventyr ‒ med initiativ og en god indsats kom eleverne den tur, de 

ønskede! 

 

Julemarked i Lübeck 
 

7. klasse skulle da også et smut til Tyskland! 

 

På turen fik de nogle opgaver, som de skulle 

løse sammen med folk fra Lübeck - og det 

gjorde de fint med den smule tysk, man kan 

lære på kun 5 måneder. 

  

Et hold elever standsede et par på gaden og 

talte tysk til dem. Manden gloede på dem og 

svarede; ”Jeg forstår ikke en lyd af, hvad I siger – jeg er fra Danmark” – det morede 

drengene sig længe over.  

 

En super tur hvor alle fik prøvet at tale med "de indfødte". 

 

Julehygge hos Helle  
Af Helle Märcher 

 

I december tog 3. klasse hjem til mig i Vanløse - for nu skulle der 

jules! 

  

Klassen havde været særdeles flittig gennem lang tid og skulle nu 

belønnes med en jule/hygge-dag. I dagens anledning var der lavet 

sjove opgaver, som børnene skulle løse.  

 

Bagefter skiftedes de til at komme i køkkenet og trille 

pebernødder! 

 

Og så blev der spist god mad og set julefilm.  

 

En skøn og dejlig dag der helt sikkert bliver gentaget til næste jul.  

 

Alle fik en pose nybagte pebernødder med hjem, som jeg håber forældrene smagte (?)   
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Sidste dag før juleferien! 
 

Sidste dag før Jul er en hyggedag, hvor der spises morgenmad, spilles og leges! Her efter er 

der Juleferie. Vi lader billederne fortælle historien!  
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Unplugged 
  

Som afslutning af 4. klasses forløb om at tænke over, hvad 

man bruger strøm til, og hvordan man bruger den smart, 

undersøgte vi en hydrogenbil.  

 

Det er en bil, der kan køre på vand, hvor en lille 

mekanisme spalter vand til hydrogen og oxygen og efter 

brug sætter de to gasser sammen til vand igen.  

  

Eleverne fik også lov til at spille energispil i klassen. 

 

 

 

WasteLab 
  

I begyndelsen af december var 9. og 

10. klasse på tur til 

Vestforbrændingen for at besøge 

WasteLab.  

 

Eleverne fik en rundvisning på 

forbrændingsanlægget og så, 

hvordan vi laver elektricitet af affald 

her i Danmark. I fysik har eleverne 

arbejdet med de forskellige dele af 

energiproduktionen og lavet forsøg 

med magnetisme og strøm.  

  

I WasteLab har de et godt laboratorium, hvor eleverne kunne lave forsøg om røgrensning, 

rensning af spildevand og slagger. Det var to rigtig gode ture! 
 

Handicap-projekt 
  

I 5. klasse arbejder vi med et emne, hvor eleverne 

har læst en række bøger om handicap.  

 

Senere vil vi formidle dette emne via en 

hjemmeside, som vi opretter efter jul. 
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Cirkus Naturligvis 
  

I december lykkedes det at få besøg 

af Cirkus Naturligvis, der er 

Københavns Universitets 

formidlingsafdeling. Der kom 4 

unge forskere for at vise 6. og 7. 

klasse en række forsøg indenfor 

fysik og geografi.  

  

I fysikforløbet handlede det om 

hverdagens kemi, hvor eleverne fik 

mulighed for at arbejde med 

forskellige stoffers PH-værdi. De 

skulle blandt andet måle værdien af 

forskellige dagligdags ting som Cola 

og sæbe. 

  

I geografiforløbet blev havstrømme 

demonstreret og massefylde af is 

blev sammenlignet med massefylde 

af vand.  

  

Det var spændende at se, hvordan de enkle forsøg 

kunne demonstrere nogle ret komplicerede forhold.  

 

 

Fysik 
  

Et af emnerne, vi arbejder med i fysik, er magnetisme.  

 

Her ses hvordan man kan få en magnet til at svæve, 

hvis man sætter den oven på en anden magnet.  

 

Det ligner ren magi! 
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Menneskerettighederne 

 

I december deltog 3 klasser i en workshop om FN's 

Verdenserklæring om Menneskerettigheder med brug af 

materiale fra foreningen Unge for Menneskerettigheder.  

 

Erklæringen omfatter 30 punkter er, der skal beskytte det 

enkelte menneske mod overgreb og sikre dets ret til at leve i 

fred.     

 

Den 10. december, som er årsdagen for erklæringen, deltog eleverne desuden i en march for 

rettighederne. Den gik fra Kildeskolen til Valby Medborgerhus, hvor der var taler og 

underholdning.      

 

Huset 
 

Op til jul blev sidste hånd lagt på lærernes arbejdslokale og vores tag - og så var 

gulvafhøvleren ellers i gang med at slibe og lakere gulvene i SFO'en mellem jul og nytår.  

 

Alt blev løst til et 12-tal!   
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Sådan gik 2014! 
Af Niels Bergstedt, skoleleder 

 

2014 var proppet med spændende aktiviteter for 

alle på skolen.   

 

Der var besøg fra Verdensnaturfonden, deltagelse 

i byløb, adskillige ture til Experimentarium, 

ekspeditioner til Amagerforbrænding, Avedøre 

Spildevandscenter og deltagelse i DM i RoboCup. 

Der var projektuge for 9. klasse om Unges Vilkår 

og for 10. om valg af uddannelse og erhverv. Der var fremstilling af genbrugspapir, og i 3. 

klasse blev der indsamlet støttepenge til bevarelse af regnskoven. Så var der filmoptagelser 

og filmpremiere, der var fotodag og fastelavnsfest. Der var teaterture og maddage, hvor 

eleverne i 5. solgte mad for at samle ind til en slunken klassekasse. Så tog 10. klasse på 

studietur til Rom, og der var lejrskoler for alle klasser. Der var ture med SFO'en i 

påskedagene, genbrugsspil for 5. klasse, arbejde med lokalkendskab, forsøg med 

vandraketter, musical med 6. klasse, snobrød i Valbyparken og festligholdelse af sidste 

skoledag for 9. og 10. med karamelkast, udklædning, vandkamp og rundbold. Så var der 

cykelprøver, foredrag om hverdagens kemi, dyrkelse af skolehaven, fremlæggelse af 

fysikprojekter i 8. klasse, besøg fra DTU med workshoppen Science in the City og kampsport 

med Sand. Vi kan fortsætte med en tur til DR byen, mundtlige og skriftlige eksamener for 9. 

og 10. klasse samt udskolingsfest for alle eksamenselever med forældre og lærere.  

 

I sommerferien var der Sommerskole og SFO-aktiviteter i hele juli samt den fantastiske 

SFO-koloni i august.  

 

Og efter sommerferien bød vi 23 nye elever velkommen. Der var flere lejrskoleture, Æbledag 

hos Hanne, temauge om Skolen gennem 200 år, Motionsdag ved Damhussøen, 9. klasses 

studietur til Edinburgh og valg til det nye elevråd. Så tog 7. klasse til Arla Food Festival, der 

var ture til ZOO, arbejde med Motorik og Sanser, en tur til Lejre Frilandsmuseum, 

festligholdelse af Miljørådets opnåelse af det fjerde Grønne Flag, teatertur, deltagelse i 

masseeksperiment, efterårsferieture med SFO'en, chili- og honningsmagning, besøg af 

forskere fra Københavns Universitet, WasteLab  og endelig en workshop om 

Menneskerettighederne og march for samme.                

 

De mange og forskelligartede aktiviteter giver liv til de daglige studier af materialer og 

bøger, og det er tydeligt, at elever får en masse ud af de praktiske gøremål.      

 

Lad os så tage et kik på bygningen og skolens fysiske rammer.   
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Lige nu arbejder vi  med at forbedre adgangen til nettet, da vores nuværende anlæg ikke kan 

følge trop med det større antal computere, mobiltelefoner og tablets der bruges på skolen. 

Når det interne IT-anlæg er på plads, skal vi finde ud af, om den eksterne forbindelse til 

nettet skal forbedres med lyslederkabler.   

     

I løbet af året kæmpede vi en del med forsikringsselskabet for at få taget repareret efter 

stormskaden i slutningen af 2013. Det er nu ordnet, og der er tørt indendørs! Klasselokalerne 

fik også en overhaling i sommerferien, bagtrappen blev malet, og der blev indrettet lokaler til 

henholdsvis sløjd og håndarbejde. I skrivende stund bliver gulvet i SFO'en slebet og lakeret, 

så det står parat, når vi vender tilbage den 5. januar. Støtteforeningen har indkøbt en scene til 

SFO'en, og vi er færdige med at indrette et arbejdslokale, der vil gøre det lettere for lærerne 

at forberede undervisningen. Inden længe indretter vi også et mailsystem, der skal styrke den 

indbyrdes kommunikation mellem skole og hjem.      

 

Endelig er vi ved at afprøve et nyt system til belysning. LED-lys er både billigt og 

miljøvenligt, men vi skal have afklaret, om det også giver bedre belysning i klasselokaler og 

faglokaler. Ind til videre er der opsat LED-lysplader på lærerværelse og i lærernes 

arbejdslokale.  

 

I løbet af året afholdt vi to arbejdsweekender, renodage, med deltagelse af lærere og en 

mindre gruppe forældre. Der blev vasket, malet og repareret til den store guldmedalje. 

Aktiviteterne er bestemt hyggelige, men betyder samtidig en besparelse, der er med til at 

holde forældrebetalingen nede.   

 

Støtteforeningen afholdt både Sommerfest og Julefest med mere end 200 gæster. Foreningen 

henvender sig til alle forældre, når der er fundet en praktisk løsning til betaling af det årlige 

bidrag. Foreningen efterlyser forældre, der ønsker at deltage i aktiviteterne.    

 

I løbet af året afholdt Bestyrelsen fire gode møder, hvor vi koordinerede økonomi samt tiltag 

med bygning og undervisning. Der blev også afholdt Generalforsamling, hvor Nushin 

Hammerskov blev valgt ind som nyt medlem.       

 

Efter sommerferien modtog vi Folkeskolereformen med åbne arme og gav eleverne flere 

lektioner i forskellige fag. Vi indførte også læringstid, som efter 4 måneders afprøvning  

bliver evalueret og rettet til i januar.    

 

De mange tiltag og aktiviteter lykkedes kun med en masse menneskers gode indsats!  

  

Så tak til alle jer forældre, der deltog i renoweekenderne. Tak til alle elever der deltog i 

Elevråd, Miljøråd, Luciakor og sørgede for god underholdning til skolefesterne. Tak til 

lærerne for vedholdende, energisk og engageret arbejde med at give eleverne en god og 

udfordrende undervisning gennem hele året. Tak til SFO-personalet for at give børnene nogle 

spændende, sjove og hyggelige morgener, eftermiddage og feriedage. Tak til 

Støtteforeningens formand, Rikke, der gav os nogle gode "kom-sammener". Tak til vores 
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pedel, Erik, der sørgede for daglige reparationer, renholdelse og istandsættelse af de nye 

lokaler. Og endelig en stor tak til vores skolesekretær, Karna, som sørgede for 

indrapporteringer, regnskaber, elevlister og alle andre administrative og juridiske gøremål, 

som holder skolen på en fast kurs.   

 

Til sidst lidt statistik om afgangselevernes resultater ved afgangseksamen:    
 

Fag Kildeskolen 

Gennemsnit 2014 

Grundskoler 

Gennemsnit 2014 

Dansk  Læsning 7,5 6,4 

Retskrivning 6,5 6,1 

Skriftlig fremstilling 7,0 6,5 

Mundtlig 7,0 7,7 

Matematik Færdighedsregning 8,3 6,7 

Problemløsning 6,3 6,2 

Mundtlig (udtræksfag) 9,0 Mangler 

Engelsk Mundtlig 8,2 7,7 

Fysik Mundtlig/praktisk 8,7 6,6 

Tysk  Skriftlig (udtræksfag) 5,7 Mangler 

 

Samlet gennemsnit  7,4 6,7 

 

Og vores elevtal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og så på med arbejdstøjet ‒ 2015 venter lige om hjørnet! 

 

PS: Nåh jo. Til august 2015 har Kildeskolen 30-års jubilæum! Skal vi kombinere dagen med 

en Gammel Elev fest? Er der nogen, der har lyst til at være med til at lave festerne?      
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Vi ses mandag den 5/1-2015! 


