
Med god indsats er det muligt! 
 

I september måned var der gang i en masse forskellige 

aktiviteter: Der var lejrskoler, Æbledag, tur til Roskilde 

Domkirke, foredrag om nanoteknologi, kursus i 

førstehjælp, en dag med marinebiologi, foredrag om 

svampe og deltagelse i Naturvidenskabsfestival - alt 

sammen i samarbejde med de bedste eksperter! 

 

Den 23. fik vi så besøg af Jens Almdal, som er en af 

topcheferne i FL Schmidt. Han holdt foredrag for 9. og 10. 

klasse under overskriften Fra ordblind til topchef i en 

global verden. Det var noget af en øjenåbner: Jens kunne 

berette om en skolegang i stærk modvind. Pointe: Det kan 

godt være, at man skal klare nogle udfordringer og arbejde 

lidt hårdere for at opnå det, man gerne vil - men det er 

muligt!  

 

Vi takker Jens Almdal og håber, at han vil besøge en 

masse skoler for at videregive det positive budskab!                 

 

I næste måned er der temauge, terminsprøver, motionsløb, 

efterårsferie, foredrag om uddannelse, studietur og besøg 

på Uddannelsesmessen på Bella Center.     

 

Og så er der Reno-Weekend!  

 

Kære forældre: Husk at melde jer til en formiddag eller 

eftermiddag i weekenden den 3. og 4. Mange hænder giver 

en flottere og bedre skole. Der er brug for jeres hjælp!   
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Skolekalender  

Oktober                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag 1.  

Fredag 2. 
TEMAUGE 0.-8. klasse 

Foredrag om uddannelse  

9. og 10.  12:15 - 13:30 

Lørdag 3. 
RENOWEEKEND 10-18 

Søndag 4. 

Mandag 5 

TEMAUGE 0.-8. klasse 
Terminsprøver 9. og 

10. klasse 

Tirsdag 6. 

Onsdag 7. 

Torsdag 8. 

Fredag 9. Skolernes motionsløb! 

  

Mandag 12. 

Efterårsferie – hele skolen er lukket! 

Tirsdag 13. 

Onsdag 14. 

Torsdag 15.  

Fredag 16. 

  

Mandag 19. Forældrekonsultation 9. klasse 

Studietur 8. klasse 

Tirsdag 20. Forældrekonsultation 10. klasse 

Onsdag 21.  

Torsdag 22.   

Fredag 23. Uddannelsesmesse i  

Bella Center - 9. og 10. klasse  

  

Mandag 26. Brobygning 8. klasse 

Uddannelsesaften med uddannelsesvejleder Flemming Hertz 

Forældre og elever i 9. og 10. klasse - 19:00-20:30 

Tirsdag 27  

Onsdag 28.  

Torsdag 29.  

Fredag 30.  
          

 

Kære forældre:  

Der er renoweekend lørdag den 3. og søndag den 4. oktober fra 

10:00 til 18:00! Husk at melde jer til! 
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RENO-WEEKEND PÅ KILDESKOLEN 
 

 

Kære forældre,  

 

Der er brug for jeres hjælp!  

 

Lørdag den 3/10 og søndag den 4/10 er der arbejdsweekend på 

Kildeskolen. 

 

I de to dage mødes lærere, forældre og elever for at gøre vores skole til et pænere og bedre 

sted at være. Kom den tid du kan!  

 

Der er rigtig mange projekter i år: Der skal vaskes vægge, der skal males, billeder skal 

hænges op, der skal rengøres og meget meget andet.    

 

Jo flere vi bliver, jo mere kan vi ordne.    

 

Lørdag og søndag er der aktiviteter fra 10:00 til 18:00 – der arrangeres selvfølgelig frokost 

for alle deltagere. 

 

Husk at melde jer til hos klasselærerne! 

 

 

Motionsdag 
 

Så er det atter tid til Skolernes Motionsdag! 

 

Fredag d. 9/10 tager alle elever og lærere til Damhussøen og løber.  

 

Når vi er færdige ved søen, returnerer vi til skolen, hvor der serveres 

sandwicher og saftevand – og så skal eleverne have diplomer.  

 

Eleverne møder kl. 9.00, og de får fri senest kl. 12:30.  

 

SFO'en holder åbent efter løbet.  

 

Husk at de skal have passende sko- og løbetøj med den dag.  

 

Selv om der vil være en vandpost på ruten, er det en god ide at give børnene 

en lille vandflaske med, som de kan tagen med på turen omkring 

Damhussøen.  
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3. klasses lejrtur til Kobæk strand 
Af Lilian Dohn 

 

Efter rejsen med bus og tog til 

Kobækhytten var vi en lille tur 

nede ved stranden og ellers 

sondere vores lejrsted. 

 

Om tirsdagen gik vi en lang tur 

op til en stor gård, hvor vi fik 

lov til at se deres traktor og 

mejetærsker, og eleverne fik 

lov til at komme op og sidde i 

begge maskiner. Bagefter var 

vi oppe at se kornmagasinerne, 

hvor det meste af årets høst lå 

oplagret. Vi gik hele vejen til 

gården og tog så bussen noget  

af vejen hjem. Det blev dog til 

12½ km. 

 

Om onsdagen gik vi i skoven og 

prøvede at finde den nærmeste 

geocache. Det lykkedes, og så gik 

vi i gang med at samle brænde i 

skoven og snitte pinde til aftenens 

snobrødsbagning. Efter lidt 

træning lykkedes det for alle at få 

bagt et nogenlunde brunt snobrød 

uden for meget kul. Derefter blev 

de taget af pinden og fyldt med flydende 

jordbærmarmelade. Uhm! 

 

Torsdag stod den på strandtur, hvor der blev 

bygget dæmninger og samlet sten og skaller. 

Om aftenen blev der sat skumfiduser på 

pindene over bålet. Senere gik en flok af de 

modigste en aftentur i skoven hvor der var 

næsten helt mørkt. 

 

Fredag gik med at pakke sammen - og så gik 

turen tilbage mod skolen.  
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Roskilde Domkirke 
Af Dennis Greve Christensen 

 

Eleverne i 7. og 8. klasse tog til byen ved 

Roars Kilde for at besøge 21 konger og 18 

dronninger. Det lyder som begyndelsen på 

et eventyr, og det er det faktisk også. Turen 

var ikke bare lærdom om Danmarks gamle 

konger og dronninger, men også en 

oplevelsestur med mange indtryk. 

 

På turen fra stationen til domkirken styrede 

fortroppen hen mod en mindre bygning, der 

kunne ligne en kirke, men da læreren drejede af, 

fulgte alle undrende efter og oplevede pludselig 

Roskilde Domkirkes imponerende 83 meter 

høje tårne strække sig majestætisk mod himlen. 

Efter et kort besøg ved Roars Kilde, som lagde 

navn til byen, gik eleverne i gang med at løse 

opgaver i kirken.  

De kunne føle nærværet af kongerne, de mange 

sære lugte i de enkelte kirkerum, lade øjnene 

vandre henover det ene festfyrværkeri efter det andet af sort, hvid marmor, yndefulde statuer 

af hvid sandsten og et væld af farver fra de mægtige udsmykninger. 

Læreren tog nogle elever i hånden og bad dem lukke øjnene og først åbne dem igen, når de 

stod inde i midten af Frederik den 5.s kapel. De åbnede øjnene og var pludselig omgivet af 

høje vægge og et loft i hvid sandsten med de flotteste mønstre og udskæringer, foran dem 

blev de modtaget af Frederik den 5.s sarkofag ligeledes i hvid sandsten på en søjle af grå 

marmor omgivet af statuerne af to smukke kvinder. Langs fløjene i hver side af kapellet, stod 

der flotte sorte kister båret af alt fra gyldne løvefødder til egyptisk sfinx. Eleverne kunne 

ikke sige andet end: WOW! 

Opgaverne bød på en tur ned i Christian 

den 6.s krypt. I det smalle og halvmørke 

kælderrum kunne lugtene alene få 

nakkehårene til at rejse sig!. 

De lærte meget om danske konger og 

dronninger men fik også en fantastisk 

sanseoplevelse som bonus. 

 

Gå ind på denne adresse og forkæl jeres 

øjne: https://youtu.be/tnv2usfkjC0 

 

https://youtu.be/tnv2usfkjC0
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Æbledag i 7. klasse 

Af Hanne Ginge-Nielsen 

I år var konceptet passet til, at eleverne 

nu går i 7. klasse - de skulle lave en tre  

retters middag, og hver ret skulle 

indeholde æbler. 

 

Eleverne blev delt op i hold, og hvert 

hold fandt sin chef, hvor efter arbejdet 

blev fordelt. 

 

Indkøb blev koordineret - og så var det 

om at komme op i æbletræet. 

     

 

Der skulle laves waldorfsalat, kylling med 

æble, oksesteg med æblesaft, kartoffelmos, 

rigtig bearnaise sauce, æble cashew, iceberg 

salat, indbagte æbler og frugtsalat. 

 

Der skulle skrælles mange kartofler og 

æbler til projekterne, men de kørte på med 

krum hals og godt humør 

 

 

Denne gang havde de undersøgt alle opskrifter - de vidste 

hvad der skulle gøres, og hvem der skulle gøre hvad. Det var 

en fornøjelse for mig at opleve. 

 

Da et hold ville lave bearnaisesauce - turde jeg slet ikke 

deltage. Men den blev fuldstændig rigtig! Selv efter en 

opvarmning skiltede saucen ikke! FLOT! 

 

Der blev lavet mad, vasket op og heldigvis var der tid til 

pauser. De unge mennesker havde styr på hele forløbet! 

 

Pludselig begyndte de første forældre, bedsteforældre og 

søskende at komme. Og tænk! maden var klar!! 
 

Der blev spist og hygget og varmet op igen - indtil de sidste 

gik hjem.  

 

Endnu en dejlig æbledag med klassen var til ende. 
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 Førstehjælp 
  

I 5. klasse arbejder vi med 

førstehjælp. Vi har gennemgået 

forskellige situationer, hvor der 

skal ydes førstehjælp, og 

undersøgt, hvad man skal gøre. 

 

Vi er i gang med hjerte-lunge-

redning og eleverne er blevet 

rigtig dygtige.   

 

Vi øver indendørs - men også i 

skolegården! 

 

 

Nanoteknologi med 

Københavns Universitet 
  

I 8. klasse havde vi besøg af Mikkel fra 

Københavns Universitet. Han kom fra Nano 

Science Center og skulle lære os om at se det 

usynlige.  

 

 

 

Han forklarede, hvad nano-science er, hvor 

små dele, det handler om, og hvad man kan 

bruge det til.  

 

Da nano er en meget lille størrelse, bruger man 

større ting til at vise principperne, så han havde 

forskellige laserlys med, som vi kunne lave 

forsøg med.  

 

Eksperimenterne gik ud på at beregne 

tykkelsen af et hår, lave en lysleder, beregne størrelsen på et gitter, der bruges til at lave 

interferens med og finde laserlysets bølgelængde.  

 

Det var særdeles spændende, og det lykkedes at finde tykkelsen på 3 forskellige hår og lave 

nogle fine lyslederformationer.   
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Marinebiologilinjen på CPH West Ishøj 
 

I sommers gik Patrick ud 

af 9. klasse og fortsatte 

derefter på 

marinebiologilinjen på 

CPH West, Ishøj. Ham 

skulle vi da besøge! 

  

Mandag den 21. september 

var 8. klasse inviteret til at 

følge de studerende fra 

marinebiologilinjen som et 

led i Naturvidenskabs 

Festival Ugen.  

 

Klassen mødtes på Ishøj 

Station kl. 8:15, og så gik 

turen til Arken, hvor vi 

blev budt velkommen af Patricks klasse, der skulle være sammen med os resten af dagen. 

Klassen er den første på marinebiologlinjen.   

 

Eleverne blev delt op i 4 hold, som så 

skulle guides af hver sin gruppe af 

studerende.  

 

Det var en spændende oplevelse, og vores 

elever fik rigtig meget ud af, at det var de 

studerende, der skulle undervise. De 

stillede spørgsmål og fik gode og 

forståelige forklaringer.   

  

Der var to hold, der skulle ud og fiske 

smådyr iført waders, mens de to andre 

arbejdede med vandkemi og dissektion af 

fisk. Efter frokost byttede grupperne, så alle fik prøvet det hele. 

  

Til frokost blev der serveret lækkerier fra havet, som en gruppe af de studerende havde 

tilberedt. Det blev til røget makrel og stegt østers. Vores dissekerede fisk blev dampet, og 

hyben blev grillet med kokos. Rigtig lækkert. 

  

Efter en spændende dag med massevis oplevelser og indtryk vendte vi hjem.  
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Svampe-foredrag for 7. klasse 
 

Fredag den 25. september kom Ulf 

Thrane fra DTU Systembiologi i Lyngby 

på skolen. Han kom for at fortælle om 

skimmelsvampe, som han har arbejdet 

med igennem rigtig mange år. 

  

Han fortalte om de gode og dårlige sider 

ved skimmelsvampe, både dem man kan 

spise (for eksempel på ost) og dem, man 

kan blive rigtig syg af.  

 

Nogle gange er det den samme svamp, 

der kan gøre én syg, som også kan 

bruges til medicin og mad. Vi hørte blandt andet, at svampe mere ligner dyr end planter, at 

DTU har over 35.000 svampe-prøver i et bibliotek og at de er meget små. Der kan ligge 200 

på en millimeter! 

  

Ulf var meget underholdende og vidste utrolig meget - skønt at han kunne komme forbi og 

fortælle om sin passion! 

 

5. klasse til festival på 

Metropol  

  
Den 24. tog 5. klasse af sted til 

Naturvidenskabsfestival på Frederiksberg. 

Vi havde fået lov til at komme ind på 

Metropol, hvor man uddanner skolelærere, 

og opleve en masse forskellige 

naturvidenskabelige fænomener.  

 

På Metropol havde de studerende opstillet 

boder, hvor de lavede forsøg og formidlede naturvidenskab i børnehøjde.  

 

Det handlede om lugtesans, hvordan vind opstår, man kunne prøve at binde knob, lære 

tegnsprog, lave elektriske kredsløb, afprøve lys eller beskæftige sig med slanger, 

edderkopper og regnskoven. Vi så kemi-show, hørte nogle elever synge og meget, meget 

mere. Hvad med at smage ristet melorm eller græshoppe? Det var umuligt at nå det hele - 

men en pragtfuld dag! 
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Topchef på besøg i 9. og 10. klasse 
  

Den 23. september kom en af FL 

Schmidts topchefer, Jens Almdal på 

besøg for at holde et foredrag under 

overskriften: Fra ordblind til topchef 

i en global verden. 

  

Det var et utroligt personligt og 

spændende foredrag, hvor Jens 

fortalte om sin noget turbulente 

skolestart: I de helt små klasser blev 

han smidt ud ad skolen flere gange, 

ind til han fandt en friskole, hvor de 

kunne rumme ham - og hvor de 

fandt ud af, at han var ordblind!  

 

Jens fortalte historien om, hvordan han fandt sin vej til og gennem gymnasiet, selv om han 

egentlig ikke havde stor lyst til at fortsætte i uddannelsessystemet. Senere gik vejen gennem 

en uddannelse som maskinmester og det blev begyndelsen af et liv fyldt med mange rejser 

jorden rundt i forbindelse med arbejdet.  

  

Hans pointe var helt klar: Det kan godt være, at man skal klare nogle udfordringer og skal 

arbejde lidt hårdere for at opnå det, man gerne vil - men at det er muligt!  

 

Jens efterlod sig en gruppe opstemte og mere forhåbningsfulde elever. Stort tak til Jens for 

en positiv og livsbekræftende oplevelse!  

  

 Dramatisering i 3 klasse 
  

I en natur- og teknologitime i 3. klasse kom vi til at 

tale om dramatisering, det at overdrive noget. Jeg 

viste dem hvordan man kan overdrive et udtryk eller 

en følelse, eller hvordan man i teater er nød til at 

vise ting meget mere tydeligt end i virkeligheden, 

for at publikum kan se hvad man mener. 

  

Det inspirerede eleverne til at lave nogle små 

teaterstykker, som de opførte for hinanden.  

 

Det var rigtig hyggeligt og noget vi klart må gøre igen en anden gang 
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Med 9. klasse til Edinburgh 
Af Maria Märcher 

 

 

Søndag d. 2. september var det tid til at 9. klasse, Anne-Mette og undertegnede skulle af sted 

til den smukke skotske hovedstad, Edinburgh. Det var en tur der var ventet med længsel – vi 

havde glædet os som små børn i månedsvis, og nu var dagen kommet. 

Vi mødtes alle i lufthavnen kl. 19.30 søndag aften – vi havde denne gang valgt at tage af sted 

en dag før, for at få endnu mere ud af turen. Det viste sig at være et rigtig godt valg. 

Efter en fin flyvetur og en lige så fin tur med bussen ind til centrum, stod vi midt i en af de 

dejligste byer i verden. Luften i Edinburgh summer af historisk stemning og smittende 

åbenhed - man føler sig velkommen og hjemme med det samme. På trods af det sene 

tidspunkt, var der masser af liv i gaden. 

Vi fandt vejen til hotellet og fik checket ind. Klokken var på den anden side af midnat før vi 

var på vores værelser, så det var om at pakke ud i en fart, og derefter hoppe på hovedet i 

seng. Trætheden havde i den grad indfundet sig. 

Næste morgen, mandag, stod vi op til hvad man kalder KLASSISK skotsk (altså rigtig 

dårligt) vejr. Det var koldt og silede ned – men byen skulle jo indtages, så af sted med os. Vi 

mødtes lidt i 11 foran det storslåede Edinburgh Castle, hvor vi gik på opdagelse i et par våde, 

men spændende timer. Herefter var der tid til frokost, lidt fritid - og så skulle der løses 

forskellige opgaver. Blandt andet skulle eleverne finde ud af hvordan man tæller til 10 på 

skotsk-gælisk. Vi mødtes kl. 17 og gennemgik resultaterne. Resten af mandagen gik med 

aftensmad og hygge. 
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Tirsdag havde vi formiddagen fri. Vi var 

nogle stykker der valgte at bruge timerne på 

en tur ned til det berømte Scott Monument, et 

smukt, gammelt tårn i gotisk stil, hvor man 

kunne komme helt op i toppen og nyde 

udsigten ud over byen. Der var 287 trin på en 

meget snæver, cirkulær trappe. Det var en 

hård tur op, men den fabelagtige udsigt i 

blændende solskinsvejr var det hele værd. 

Vi mødtes ved frokosttid, og klassen fik 

udleveret opgaver til det store byløb rundt i 

Edinburgh. Der var masser af poster og 

udfordringer forskellige steder i byen – en del 

at klare på ca. 3 timer . Efter løbet mødtes vi 

kl. 15.30 uden for den berømte attraktion The 

Edinburgh Dungeon – en slags levende 

museum over byens grumme fortid. 

Skuespillere fortæller om, og involverer de 

besøgende i, en masse uhyggelige og sande 

historier der fandt sted for længe siden i 

Skotland. Besøget var en stor succes hos alle, 

og chok-effekten sad i kroppen længe efter.  

Resten af tirsdagen gik med lidt 

fritid, aftensmad og aftenmøde 

kl. 21. 

Onsdag viste vejret sig igen fra 

sin allerbedste side, og denne dag 

startede vi formiddagen med et 

besøg hos Mary King’s Close – 

byen under jorden. Endnu en 

lærerig attraktion, der fortæller 

om (og viser) Edinburghs 

spændende fortid. Vores guide 

var super dygtig og sjov. Virkelig 

en fed tur. 

Frokost og lidt fritid fulgte efter. 

Kl. 16.45 mødtes vi igen ved den 

berømte statue Greyfriar’s 

Bobby. Nogle skulle på en Harry Potter tour gennem byen, mens andre tog en tur ned til 

havnen og så det smukke, royale skib. Også denne aften mødtes vi til aftenmøde kl. 21, hvor 

byløbets resultater blev gennemgået. Derefter var det sengetid. Den friske luft virkede som 

en sovepille, da hovedet ramte puden. 
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Torsdag morgen skulle vi 

tidligt af sted på en 

heldagstur til Skotlands 

største og smukkeste sø 

Loch Lomond. Vi havde 

vejret nogenlunde med os, 

og da vi ankom til den 

lille by Balloch ved søen, 

var båden klar til afgang. 

Det var en skøn, om end 

noget blæsende og kold, 

sejltur rundt på søen. 

Dejligt at få oplevet den 

fabelagtige natur i det 

skotske højland. 

På vejen hjem igen gjorde 

vi stop i Glasgow, som er 

den største by i Skotland. Eleverne 

fik 2 timer i byen, som er utrolig 

forskellig fra Edinburgh, inden vi 

tog toget tilbage til hotellet.  

Da mørket faldt på var det tid til 

Ghost Walk – en guidet tur rundt i 

den uhyggelige, grusomme verden 

fra byens fortid. Turen sluttede på 

den aflukkede del af den, efter 

sigende, hjemsøgte kirkegård. 

Stemningen var gejlet op, og 

forventningerne blandt flere af 

eleverne var store. ”Desværre” var 

der ingen som besvimede eller kom ud derfra med 

skrammer på kroppen. Men det var super 

spændende! 

Fredag morgen kom hurtigt, og vi havde 2 timer 

efter checkout på hotellet til at suge de sidste af 

byens indtryk til os. Tiden blev selvfølgelig brugt 

fornuftigt - der blev shoppet på livet løs.  

Flyveturen bragte os intakte hjem til Danmark igen 

– med rygsækken fuld af gode oplevelser. Og alt 

for meget tøj og slik! Fed tur! 
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Nyt elevråd 
 

Vi byder det nye 

elevråd velkommen 

på jobbet! 

 

Elevrådet har allerede 

afholdt tre møder og 

har besluttet, at der 

skal være skolebal!  

 

 

 

 

 

 

Det 5. grønne flag er på vej! 
Af Heidi Brandt 

 

På Kildeskolen har vi gennem 5 år arbejdet med miljøet. For dette arbejde er vi allerede 

belønnet med fire grønne flag, og rapporten for dette år er sendt til Friluftsrådet. 

 

 

INVITATION TIL FLAGHEJSNING 
 

Fredag den 6. november kl. 15.00  
 

Henrik Palsmar fra Valby Lokaludvalg holder flagtale og hejser flaget med Miljørådet. 

 

Heidi fortæller om Miljørådets arbejde gennem de sidste 5 år.  

 

Udstilling om årets arbejde. 

 

Lagkage, kaffe og saftevand. 

 

Vi glæder os til at se jer alle –  

 

Kildeskolens Miljøråd 

Elevrådsformand Nicklas (9.) 

Medlemmer af elevrådet: Mariana og Alexander fra 5., Sofie og Amy fra 

6., Yasir og Natasja fra 7., Aidan og Johannes fra 8. og Bakary og Stefan 

fra 9. klasse.  


