
Vi er godt i gang! 
 

Afgangsklasserne tog hul på 2016 med en spændende 

projektuge, som blev afsluttet med to afteners 

fremlæggelser for alle fremmødte forældre, lærere og 

klassekammerater. Skønt at se det store engagement! 

 

Fire klasser besøgte WasteLab på Vestforbrændingen, 

hvor de lærte en masse om udnyttelse af skrald, elektricitet 

og varme gennem rundvisninger og interessante forsøg i 

laboratoriet.  

 

8. klasse kastede sig over årets filmprojekt, hvor det hele 

bygges op fra bunden: Manuskript, filmmusik, roller, 

sminkning, indspilning, redigering og alt andet, der er med 

til at skabe en film. Premieren afholdes til foråret - vi 

informerer om dagen i god tid! 

 

En gang i mellem hører vi spørgsmålet: Hvad er 

Kildeskolen egentlig? I dette nummer finder du en kort 

beskrivelse af vores historie, pædagogik og aktiviteter, der 

netop besvarer det spørgsmål.   

 

Og så var der Hendes Majestæt Dronning Margrethes 

nytårstale, som blandt andet handlede om nutidens 

opdragelse og uddannelse af børn og unge. Det var kloge 

ord, som vi har valgt at bringe her i Kildeskolenyt!. 
 

Ja, vi er godt i gang - God læsning!   
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Skolekalender  

Februar                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Mandag 1.  

Tirsdag 2.  

Onsdag 3.  

Torsdag 4.  

Fredag 5.  

  

Mandag 8. Fastelavn for de små klasser  

Tirsdag 9 Forældremøde 7. klasse 

Onsdag 10.  

Torsdag 11.   

Fredag 12.  

  

Mandag 15. Terminsprøver II for 9. og 10. klasse. 

 

Eleverne går til skriftlige prøver i dansk, matematik, engelsk, 

biologi og geografi.  

Tirsdag 16. 

Onsdag 17. 

Torsdag 18. 

Fredag 19. 

  

Mandag 22. Konsultation 9. klasse 

Tirsdag 23. Konsultation 10. klasse 

Onsdag 24.  

Torsdag 25. Møde om Overlevelsesturen Eaglewatch 2016 

Fredag 26.  

  

Mandag 29.  

 

 

 

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

mellem 14:00 og 16:00!  
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Søskende til børnehaveklassen 2016?  
 

Indskrivningen til børnehaveklasse 2016 er ved at være 

afsluttet. 

 

For en sikkerheds skyld skal vi vide, om der er flere små 

søskende, som endnu ikke er meldt ind.       

 

Kontakt straks Karna på 38790140, så vi kan aftale en dato 

for indmeldelse. 

 

 

 

Indskrivning i 10. klasse 2016  

 
Hvis du kender nogen, der leder efter en plads i 10. 

klasse som forberedelse til gymnasiet, skal de ringe 

til 38 79 01 40 – så arrangerer vi en rundvisning og 

en personlig samtale. 

 

På www.kildeskolen.dk kan de se, hvad vi har at 

tilbyde.  

 

Vi sammensætter klassen efter samtaler med de unge 

og deres forældre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Besøg vores hjemmeside www.kildeskolen.dk 

 

 

(Vi er ved at gøre hjemmesiden brugervenlig for smartphones!)   

http://www.kildeskolen.dk/
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Traditionen tro kastede eleverne i 9. 

og 10. klasse sig over årets 

projektuge i den første uge af 

januar.     

 

I 9. var temaet Unge, mens eleverne 

i 10. beskæftigede sig med valg af 

uddannelse og erhverv.  

 

Efter en aktiv uge gik eleverne på 

scenen, hvor de fremlagde deres 

undersøgelser og konklusioner med 

foredrag, plancher og power-points 

for alle de fremmødte forældre, 

søskende og klassekammerater.   

 

De blev til et par spændende aftener 

- tak for den gode indsats! 

 

Projekterne er nu afsluttede, og der 

er givet karakterer og udtalelser, 

som vedlægges elevernes 

afgangsbeviser.            

            

Projektuge i 9. og 10. 

 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv09fFtM7KAhUKDCwKHYlNBN0QjRwIBw&url=http://www.business-startup.dk/branding/marketingopgaver&bvm=bv.113034660,d.bGg&psig=AFQjCNG5IOmCCBiaaSWN0LEajnI9btMAYA&ust=1454135896698528
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Dronningens nytårstale 2015 

Nytårsaften var Hendes Majestæt 

Dronning Margrethe på skærmen 

med årets tale.  

En vigtig del af talen handlede om 

opdragelse og uddannelse af børn 

og unge i dagens Danmark.     

Vi har valgt at bringe dronningens 

kloge ord:   

 

"Børnene skal man nok heller ikke være så bekymret for. Vi kan ikke holde dem i 

hånden hele tiden. Vi må give dem plads og ikke beskytte dem så nidkært, at de 

aldrig får gjort sig nogen erfaringer. Engang fik de lov til at lege i fred og ro, fri 

for de voksnes indblanding og med frit spillerum for fantasien. Sommetider faldt 

de ned og slog sig, og sommetider kunne det knibe med at forklare, hvordan 

bukserne havde fået en flænge eller hvor hårsløjfen var blevet af. ”Op og stå” 

sagde man – og de klarede den. Det gav erfaringer, som man måske helst havde 

været foruden, men det er en del af livet selv. 

Ingen glider ubesværet gennem det hele. Med tiden melder udfordringerne sig: i 

skolen, under efteruddannelsen, på den arbejdsplads, hvor man befinder sig. Det 

er vigtigt, at man som ung får udfordringer. Nogle står man igennem, overfor 

andre må man give køb; men det skal ikke føre til, at man giver op. Så gælder det 

om at finde ud af, hvad man så kan. 

Vi kan ikke alle det samme. Vi behøver ikke for enhver pris gøre som alle de 

andre; men vi skal heller ikke have så travlt med at være enestående, at det går ud 

over vores samvær og samfølelse med de andre." 

 

Kilde: http://kongehuset.dk/menu/nyheder/laes-nytaarstalen-2015 
 

 

Nidkært: Holde fast i at noget skal rette sig efter bestemte regler.  

Være foruden: Slippe fri for 

Stå igennem: At blive ved med at gøre noget og få det til at lykkes 

Give køb: At kræve mindre 
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OVERLEVELSESTUR EAGLEWATCH FORCE 2016 
 

DER AFHOLDES INFORMATIONSMØDE FOR INTERESSEREDE ELEVER OG 

FORÆLDRE I 6.-9. KLASSE 

 

TORSDAG DEN 25. FEBRUAR 

KL. 19.00 I FÆLLESRUMMET, 2. SAL. 

 

Overlevelsesturen er et tilbud til elever i 6.-9. klasse. Formålet med turen er at styrke den 

personlige udvikling gennem fysisk træning, leg, action og udfordringer. 

 

Vel mødt 

Dennis Greve Christensen 

 

 

Til foredrag med Valby Lokaludvalgs Miljøråd 
  

10. klasse havde besøg af Kirsten og Dorte fra 

Valby Lokaludvalgs Miljøråd, som fortalte 

om bæredygtighed.  

 

Foredraget fokuserede om noget så enkelt 

som madspild, og det var interessant at se, 

hvordan det står til med det område i 

forskellige dele af verden.  

  

Som en sidste øjenåbner gennemgik eleverne 

en test, hvor de kunne opleve, hvor meget 

CO2 de udleder.    

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCsZK6r9HKAhWJ8ywKHXBMBEUQjRwIBw&url=http://www.stopspildafmad.dk/hvorfor.html&psig=AFQjCNGLxlnz6i-57qybAW9SU9q1DhsqWQ&ust=1454237598986076
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Hvad er Kildeskolen? 
Af Niels Bergstedt, skoleleder 

 

I januar skrev Christine og jeg en artikel til en bog, som Friskoleforeningen snart udgiver 

om de forskellige friskoler, der findes i Danmark. Vi researchede og skrev løs, ind til der 

tegnede sig et kort og præcist billede af vores skoles historie, pædagogik og aktiviteter - den 

artikel vil vi gerne dele vil med jer.     

 

I starten af 1985 mødtes nogle forældre for at oprette en skole, der kunne give en anderledes 

undervisning end den, der blev tilbudt i folkeskolen.   

 

Først og fremmest ønskede forældrene, at undervisningen skulle indrettes efter hvert barns 

læringshastighed og ikke efter en klasses gennemsnit. Den hurtige elev måtte ikke bremses, 

og den langsomme skulle have let adgang til hjælp.   

 

Undervisningen skulle også være et tilbud til alle familier uanset religiøs eller politisk 

tilhørsforhold, da skolens omdrejningspunkt var faglig dygtighed og ikke tro eller 

overbevisning.  

 

Endelig ønskede forældrene, at børnene skulle udfordres i fælles aktiviteter for at styrke de 

sociale færdigheder.            

 

Med disse grundtanker kom skolens aktiviteter til at bygge på tidens gældende 

pensumbeskrivelser samt L. Ron Hubbards studiemetode, som lægger vægt på fordomsfri og 

grundig undersøgelse med henblik på anvendelse.  

 

Den første grundpille i studiemetoden er, at der tages hensyn til hver elevs ønske om læring. 

Uddannelse skal bygge på elevens ønske om at vide og kunne mere.      

 

Den anden er behovet for den faktiske genstand, som eleven lærer om. Elevens forståelse af 

lys bliver bedre med fysikforsøg, mens informationer om Afrika bør understøttes af billeder 

og film.          

 

Den tredje er en trinvis læringsproces. Hvis et trin udføres ordentligt, åbner det for de 

følgende trin. Et afslappet forhold til brøker forudsætter, at eleven kan sine gangetabeller. 

 

Den fjerde grundpille er opklaring af ord. Et misforstået ord forvrider meningen af noget 

sagt eller skrevet og efterlader eleven med en fornemmelse af, at emnet er svært eller umuligt 

at forstå. Her ligger hovedkilden til elever, der ikke kan forstå et emne eller giver op.    

         

Forældrekredsen ansatte fire lærere til at undervise 45 elever. Sommerferien gik med at 

bygge klasselokaler i en nedlagt lakridsfabrik og med at finde eller skrive materialer, der 
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gjorde den individuelle undervisning mulig. Hermed var Kildeskolen en realitet den 12. 

august 1985. 

 

Da flere forældre, som ikke kendte studiemetoden, blev opmærksomme på skolens miljø og 

børnenes læringsglæde, voksede elevtallet til et niveau, hvor det blev nødvendigt at finde 

større lokaler. Først satte skolelederen sit udhus – udstyret med kakkelovn – til rådighed, og 

senere flyttede undervisningen til en villa på Roskildevej i Valby (1991). Efter en tid med 

skurvogne i skolegården gik turen så til skolens nuværende adresse på Høffdingsvej 14 i 

Valby (2004).   

 

Skolen har nu 190 elever, der undervises af 20 lærere på ét spor fra 0. til 9., med højest 20 

elever i hver klasse. Desuden tilbydes et ekstra år i 10. klasse, når der er behov.    

 

Eleverne har et aktivt elevråd men også et Miljøråd, der for 5. år i træk har modtaget Det 

Grønne Flag.   

     

Faciliteterne omfatter klasselokaler, fælleslokaler, teaterscene, værksted og køkken samt 

faglokaler til IT, sløjd, billedkunst, musik og fysik. 

 

Mens bygningen danner ramme om den daglige undervisning samt teaterstykker, 

filmforevisninger, debatter, foredrag og projektuger, foregår læringen i stigende grad udenfor 

skolen med besøg på virksomheder og institutioner, lejrskoler, studieture og andre 

aktiviteter, der gør fagene anvendelsesorienterede.  

 

Selv om skolen er større og faciliteterne flere, er målsætningen den samme – vi ønsker 

fortsat at give eleverne en læringsglæde som fundament for tilværelsen.  

        

Kraftværket  
  

5. klasse har arbejdet med brændstoffer og 

produktion af el og varme i Danmark. Eleverne 

har lært om fossile brændstoffer, og hvordan vi 

producerer el og varme på et kraftværk.   

  

For at styrke forståelsen skaber eleverne selv 

modeller af de ting, de arbejder med.  

 

Maja kastede sig over opgaven med stor energi 

og skabte en fremragende model af et 

forbrændingsanlæg!   

 

Den er nu udstillet i fysiklokalet, så andre kan 

se, hvordan det fungerer.  
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Et bankende 

Løvehjerte 
 

Den 6. januar kom 20 eksemplarer af 

Astrid Lindgrens bog Brødrene 

Løvehjerte hjem til klassen - en 

fantastisk fortælling, der er udvalgt 

som årets fælles læsebog.  

 

Når eleverne er færdige med at læse 

bogen, afsluttes forløbet med at se 

filmatiseringen. Bagefter skal klassen 

sammenligne bog og film som en del 

af årseksamen.  

 

Citronbatterier i 4. 
  

I 4. klasses Unplugged-forløb har eleverne arbejdet 

med energi, og så skulle der laves citronbatterier: 

Med halve citroner, ledninger og søm fik eleverne 

til opgave at få en pære til at lyse.  

 

4. klasse var super gode til at udføre forsøget og 

opdagede, at man sagtens kan frembringe strøm og 

lys med noget så enkelt som et citronbatteri. 

   

Sandbjerget 
  

I frikvartererne hygger, spiller og 

leger eleverne, som de har lyst.   

 

I et spisefrikvarter gik en stor 

gruppe elever fra forskellige 

klasser i krig med at bygge et 

kæmpe bjerg i sandkassen. Sejt! 
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Klar scene? Action! 
Af Dennis Greve Christensen 

 

I Filmkundskab har 8. klasses 

elever gennemgået de 

forskellige filmkategorier og i 

den kommende tid, skal de i 

arbejdstøjet.  

 

I starten af januar gennemgik 

læreren rammerne  for en 

filmproduktionen, så nu har 

han pænt trukket sig og 

overladt beslutningsprocesser 

til eleverne. Det er deres film! 

 

Eleverne blev hurtigt enige om 

temaet for filmens handling, så 

nu kan forfattergruppen gå i 

gang med at skrive et 

manuskript. Mens de andre grupper afventer dette, er de gået gang med at producere en 

biografreklame.  

 

Når filmen er optaget og billedsiden redigeret, sendes den til musiklæreren, som komponerer 

filmmusikken sammen med et hold musikglade elever.  

 

Holdet, der arbejder med layout og salg, får meget travlt. De skal stå for en filmplakat, 

billetter, brochure, DVD-cover og salg af popcorn og sodavand. De skal også lave skilte, 

indrette studie til fotosessions - stor udfordring af kreativitet.   

 

Som del af filmen vil der indgå en musikvideo. To elever har meldt sig til at finde dansere 

blandt skolens elever, og så skal der laves koreografi og dans til den store guldmedalje. 

 

Læreren fungerer udelukkende som konsulent, så grupperne selv kan prøve kræfter med alle 

dele af projektet.  

 

I løbet af foråret er der biografpremiere, hvor grupperne 

fremlægger biografreklamer og deres bidrag til hovedfilmen – 

læreren fortæller om projektets forløb. 

 

Det bliver en sjov og spændende aften – glæde jer til det.  

 



 

 

11 

På WasteLab med 7.-10. klasse 
 Af Heidi Brandt 

 

I år arbejder vi med tværfaglige naturfagsprojekter i 7. og 8. klasse. I et projektforløb har 

eleverne fra 7.-10. klasse været på besøg i Vestforbrændingens undervisningslaboratorium  

WasteLab.  

 

Her fik eleverne en rundvisning på kraftværket og skulle bagefter udføre forsøg med 

fremstilling af el og varme. 

  

På Vestforbrændingen 

bruges vores 

husholdningsaffald som 

brændsel. Skraldet smides i 

en kæmpe silo (Runde 

Tårn kan stå inde i den!) og 

tages derfra ind i to store 

ovne, hvor det afbrændes 

ved 1100 grader.  
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Afbrændingen varmer vand op, det 

bliver til damp, der driver et  

skovlhjul med 8000 omdrejninger i 

minuttet.  

 

Resten af dampen bruges til at 

opvarme vand , der ledes ud til 

forbrugerne.  

  

Røgen fra afbrændingen er dog 

ikke ren, eftersom vi smider alt 

muligt i vores skraldespande.  

 

I dag renses røgen for flere 

forskellige giftige stoffer, der bl.a.  

 

udnyttes til at lave gips. Når røgen er 

renset, bliver den lukket ud i toppen 

af værkets 150 meter høje skorsten - 

og den fik vi da også lov til at kigge 

inden i.  

  

Efter rundturen skulle eleverne prøve 

kræfter med at skabe damp i en 

dampmaskine, brænde forskellige 

ting af og undersøge, hvad der 

brænder godt og ikke godt. Vi skulle 

også prøve at rense røg for svovl og 

spildevand for tungmetaller.  

  

Til sidst undersøgte vi, hvor meget en 

genstand belaster miljøet før den 

lander i den butik, hvor vi køber den.  

 

Tænk en gang: Delene i en skoletaske 

kan have rejst 200.000 km (fem 

gange rundt om Jorden), før den kan 

købes i en butik i Danmark.  

 

Super spændende og meget lærerigt!  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsz4_WrtHKAhUJliwKHek8AjcQjRwIBw&url=https://edskie1.wordpress.com/2013/05/15/marketing-for-the-hive/&bvm=bv.113034660,d.bGg&psig=AFQjCNGIvxj9h2tLCaMB8Jg9hjGeEKj2tw&ust=1454237397744869

