
Så fik vi en legeplads… 
 
I september måned arbejdede håndværkerne med at gøre 
vores legeplads færdig. Den er lagt bagest i skolegården,        
der hvor der er græsplæne. Eleverne har taget godt imod 
den – der trænes både balance- og armgang, leges og 
konkurreres.  
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Kildeskolen  
Høffdingsvej 14 
2500 Valby 
Telefon:  38 79 01 40 
 
 
Inden længe udvider vi legemulighederne, da der også 
indrettes et boldbur! Det er der mange, der glæder sig til!  
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muligt at downloade bladet.          
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Skolekalender 
Oktober 
 
 
 
               

Fredag 1 
Fremstilling af tværfagligt projekt om Købnhavn (2. sal) 
Forældrekaffe i SFO’en 
Klassefest i 7. klasse 

  
Mandag 4.  
Tirsdag 5.  
Onsdag 6.  
Torsdag 7.  
Fredag 8. Motionsløb – alle elever skal have løbetøj med i skole. 
  
Mandag 11.  
Tirsdag 12. 
Onsdag 13.  
Torsdag 14. 
Fredag 15. 

I denne uge er der efterårsferie. 
Vi tilbyder som sædvanlig undervisning i denne uge, både for 
elever der ønsker at arbejde ekstra med et fag, men sandelig også 
for elever der ønsker at fordybe sig i et særligt emne. Aftal med 
klaselæreren hvad der skal ske, så vi kan tilrettelægge 
undervisningen bedst muligt!  

  
Mandag 18.   
Tirsdag 19.  
Onsdag 20.   
Torsdag 21.  
Fredag 22. Forældrekonsultation for 3. klasse 
  
Mandag 25.   
Tirsdag 26.  
Onsdag 27.  Forældrekonsultation for 4. klasse 
Torsdag 28.  
Fredag 29.  
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Et brev fra en ”gammel” elev 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGTIGT
 
Hvis du er en
”gamle” elev
meget gerne 
 
Hvad tog du 
skolen? 
 
Kontakt Niel
vi kan tage e
og få skrevet  
bladet.  
 
For øvrigt vi
sende Kildes
tidligere elev
 
Send dit navn
eller andres n
adresser – så
bladet hver m
 

Rikke Pedersen afsluttede 10. klasse på Kildeskolen 
i 1992. Hendes søn er lige startet i børnehaveklassen 
– ringen er så at sige sluttet. 
 
Rikke skriver: 
 
”Jeg gik på en folkeskole i 8 år og valgte selv at 
skifte til Kildeskolen, fordi jeg opdagede at jeg havde
for mange huller i min almene viden. 
 
I den første tid måtte jeg igennem Lær At Lære og 
jeg måtte starte i 4. klasse med dansk og i 7. med 
matematik. Det virkede lidt mærkeligt på mig, for i 
folkeskolen havde jeg fået rigtig gode karakterer 
indtil 7. klasse. 
 
Med den geniale studiemetode nåede jeg faktisk at 
færdiggøre 9. klasses pensum to år efter jeg havde 
skiftet skole.  
 
På nuværende tidspunkt læser jeg på sidste år af min 
bachelor på Handelshøjskolen, og bruger i højeste 
grad det jeg har lært på Kildeskolen: at tage ansvar 
for eget studie og at kunne sætte sig 100% ind i fag 
som matematik og økonomi.  
 
Sidste år havde vi et fag (mikroøkonomi) med gode 
lærebøger men med en dumpeprocent på 75! Jeg 
brugte min studieteknik (viste mig aldrig til en eneste 
forelæsning) og bestod med 10! Studieteknikken 
virker!    
 
Jeg har naturligvis taget mange andre gode ting med 
fra Kildeskolen, og har derfor aldrig været i tvivl om 
hvor min søn skulle gå i skole.  
 
Tak for det I har gjort!”
 
-VIGTIGT 

 af vores  
er, vil vi 
høre fra dig. 

med dig fra 

s Bergstedt så 
t par billeder 
 din historie til

l vi også gerne 
kolenyt! til alle 
er.  

 og adresse 
avne og 

 sender vi 
åned!   
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På lejrskole med 6. klasse – tekst og billeder af Jens Dohn 
 
En uges tid efter starten på det nye skoleår drog 6. klasse sammen med deres klasselærer 
Lilian og undertegnede på lejrskole til Sverige. Turen startede fra Hovedbanegården lørdag 
morgen 14/8. Efter en togtur på 7 timer var vi i Laxå, som ligger et stykke oppe i Sverige 
mellem de to store søer Väneren og Vätteren. Men vores bestemmelsessted lå så langt ude på 
landet, at vi skulle køre 35 km i en hyret bus, før vi var der. 
 
Det var langt ude på landet. Vi kom til Tived, som er en lille landsby med små træhuse, og 
hvor hver gård har sit eget savværk. Vi skulle bo på vandrerhjemmet Sannerudsgården, hvor 
vi havde 3 6-mands hytter og et 2-sengs rum til Lilian og jeg.  
 

Det er altid en udfordring at fordele 16 elever 
på 3 hytter. Da den første fordeling var lavet, 
var en af hytterne kun beboet af drenge. 
Allerede efter en enkelt dag i drengehytten var 
oprydning og madlavning gået så meget op i 
hat og briller, at drengene indså, at de også 
havde brug for piger som medboere. Et par 
piger byttede plads med et par af drengene og 
begyndte straks at kommandere rundt med 
drengene med det resultat, at der faktisk kom 
skik på tingene (var der nogen der sagde,  at 
kvinder ikke egner sig som chefer og 

projektledere?). Efter yderligere nogle dages forløb mente drengene så at have lært hvordan 
tingene skulle gøres, og der opstod igen en ”ren” drengehytte. 
 

Den første aften var vi lige nede ved den nærliggende 
sø for at se hvordan den ville være at bade i. Den blev 
godkendt. 
 
Da solen var gået ned, ville eleverne dyrke den 
traditionelle Kildeskole-lejrskole-sport ved navn ”Jens-
jagt”. Denne disciplin kræver lidt forklaring. Som 
mange af jer ved, har jeg, i al den tid Kildeskolen har 
eksisteret, ”sneget” mig med på skolens kolonier. Først 
på skolens fælleskolonier, siden på klassekolonier med 

de klasser som mine egne børn gik i, og til sidst med Lilians klasse. Engang, da Kildeskolen 
var på koloni tilbage i 1989 i Sønderjylland, aftalte jeg med nogle af de store elever, at jeg 
skulle gemme mig ude i skovområdet, og eleverne skulle så forsøge at finde og fange mig. 
Jeg gemte mig og efter et godt stykke tid med megen hujen og råben, blev jeg fundet og 



fanget. Selv om disse elever nu for længst er voksne, og nogle af dem selv har børn på 
Kildeskolen, så er begrebet ”Jens-jagt” gået i arv blandt skolens elever helt op til den dag i 
dag. Således også heroppe i Sverige. Jeg gemte mig og blev fanget, og vi gentog succesen 
endnu et par gange i ugens løb. 
 

I landsbyen var der en eneste lille landhandel, 
som absolut ikke kunne tage imod danske 
penge. Til gengæld var de meget fleksible, 
for de kunne jo godt se, at sådan en 
skoleklasse kunne bidrage mærkbart til 
omsætningen. Så vi lavede følgende system: 
1) Eleven vælger slik og andet i forretningen, 
og prisen i svenske kroner skrives ned på en 
liste sammen med elevens navn, 2) Eleven 
kommer til mig og fortæller, hvad han/hun 
har købt for. Dette noterer jeg og omregner 
det til danske kroner (en mobiltelefon er 

glimrende til dette), og eleven betaler mig i danske kroner. 3) Umiddelbart inden afrejsen 
betaler jeg det samlede beløb i landhandlen i svenske kroner. Systemet fungerede fint og alle 
var tilfredse. 
 

I 6. er pigerne i fuld gang med at 
skifte fremtoning fra små 
skolepiger til unge damer. Vi var da 
også knapt ankommet, før ”Lasse 
og Bosse” begyndte at køre i 
pendulfart forbi vandrerhjemmet på 
deres knallerter. De største af 
pigerne spurgte mig undrende, 
”hvorfor tror du de bliver ved med 
at køre frem og tilbage?” og dertil 
kunne jeg svare med sindsro, at det 
skam var til ære for dem.  
 

 
                                                                                                                                                                  
Om tirsdagen skulle vi på sejltur. Vi kørte igen i den hyrede 
bus til Töreboda, hvor vi skulle sejle med en lille færge 
gennem i alt 16 sluser på Götakanalen. Det var en fin tur 
med dejligt vejr og spisning på båden. Undervejs stoppede vi 
op og kunne gå på museum. De fleste synes, det var kedeligt, 
men jeg gik på opdagelse i museet sammen med et par af 
drengene og så bl.a. en mobiltelefon som vejede 3-4 kg!  
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Torsdag skulle vi ud på noget, der skulle vise sig at være en maraton-travetur. Vi ville dels 
gerne se de svenske skove for alvor, dels havde vi hørt, at der skulle være en sø i nærheden 
(5-6 km i fugleflugt) med ægte sandstrand. Vi tog friske af sted ved halv ti-tiden forsynet 
med madpakker til dagen og satte kursen mod Tivedstorp, som er en gammel fredet landsby 
med en enkelt restaurant.  
 

Vi havde gået en times tid, da regnen 
begyndte. Mild, men vedvarende, silende 
regn. Først blev de, som ikke havde overtøj 
med, gennemblødte. Så blev de, som havde 
vandafvisende tøj på, gennemblødte. Det var 
meget surt. Sådan gik vi i regnen i mere end 
en time til. Så kom vi endelig til restauranten i 
Tivedstorp, hvor vi fik en kop varm kakao. 
Det gjorde godt. Desværre måtte vi ikke spise 
vores madpakker på stedet, kun købe mad, så 
der var kun én ting at gøre: nemlig at gå 
videre.  

 
 
Vi gik endnu et par timer og nåede så endelig 
til søen. Det var til gengæld fantastisk dejligt. 
Der var den dejligste sandstrand, kaldet 
Vittsand på svensk. Samtidig var solen 
kommet helt frem, og der blæste en varm vind 
ude fra søen. Tøj blev hængt til tørre, og der 
blev spist og badet. Her tilbragte vi nogle 
dejlige timer og nød det næsten sydlandske 
vejr og omgivelser. 
 
    
                                                                                       

 
Efter at have tørret det sidste tøj, startede vi hjemturen, som 
foregik i roligt tempo, og eleverne var godt klar over, at de 
havde gået noget mere end de 5-6 km i fugleflugt. Da vi kom 
hjem, lavede vi en konkurrence om, hvem der kunne gætte, 
hvor langt vi havde gået. Budene gik fra 12 til 22 km og 
efter at have målt på kortet, kom vi frem til, at vi havde gået 
18,6 km – ganske godt klaret på en enkelt dag! 
Da solen var gået ned den aften, var der ingen, som havde 
problemer med falde i søvn.  



 
 
Fredagen gik med at slappe af og bade i vores lokale sø og endelig pakke til hjemturen 
lørdag. Lørdag fik vi tid til at tage billeder af beboerne i hver hytte. 
 

                  
 
Ved halvtolv-tiden hentede bussen os for sidste gang ,og kørte os til Laxå. Her tog 16 trætte 
elever toget tilbage til København.   
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Nyt fra kantinen 
 

 
Kirsten, madmor 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

Kære elever og forældre, 
 
Det er nu muligt at få varm mad uden svine- eller 
oksekød. Hvis I gerne  vil benytte tilbuddet skal I 
meddele det ved bestilling og betaling på 
kontoret.  
Husk at den varme mad skal betales forud.  
 
Prisen for varm mad er for hver dag:    
Børneportion 12,- 
Voksen portion 20,- 
Mega portion 25,- 
Ekstra grønt 6,- 
 
Prisen for klippekort med 10 klip er:   
¼ liter mælk 35,- 
¼ liter juice (æble el. appelsin) 50,- 
1 bæger frugt-youghurt 50,- 
1 stk frugt 40,- 
½ liter kildevand 60,- 
1 sandwich 130,- 
 
Til hverdag kan der ikke købes kontant i kantinen. 
 
Venlig hilsen 
 
Kirsten Sihm, madmor 
  

 

 

 

 

 

 

 



Kantinekalender 
Oktober 
 

Fredag 1 Farspindsvin (svinekød) m. kartofler og tomatsovs 
  
Mandag 4. Fiskepinde m. gratineret pasta 
Tirsdag 5. Boller (kalvekød) i karry m. ris 
Onsdag 6. Kødsovs (okse) m. spaghetti 
Torsdag 7. Hotwings (kylling) m. brasekartofler  
Fredag 8. Stegt flæsk m. persillesovs og kartofler 
  
Mandag 11.  
Tirsdag 12. 
Onsdag 13.  
Torsdag 14. 
Fredag 15. 

    
 
Hele ugen er kantinen lukket 

  
Mandag 18.  Pizza m. shawarma 
Tirsdag 19. Fiskefrikadeller m. kartofler og persillesovs 
Onsdag 20.  Kalkunmedister m. brasekartofler 
Torsdag 21. Kyllingelår m. ris og karrysovs 
Fredag 22. Gratineret pasta med kalkun 
  
Mandag 25.  Hawai-koteletter (svinekød) m. ris 
Tirsdag 26. Forloren hare (kalvekød) m. kartofler og sovs 
Onsdag 27.  Risengrød m. kanelsukker 
Torsdag 28. Pølser i pasta-fad (alm. og kylling) 
Fredag 29. Kylling i cola m. ris 
 
Ændringer kan forekomme. 
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Flere billeder fra den nye legeplads 
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Vi lader billederne tale for sig selv!
 
 
 



 

Det nye elevråd 
 
I september tog en gruppe elever fra 9. klasse initiativ til at genskabe elevrådet. Der blev 
holdt valg i klasserne fra 5. til 9/10., og resultatet blev et råd med repræsentanter fra alle 
klasserne.  
 
Elevrådet afholder møde den første torsdag hver måned.  
 
De har sendt et spørgeskema ud til alle elever, for at undersøge om der er opbakning til nogle 
af de ændringer, de ønsker. Skemaet skal afleveres på lærerværelset, hvor de har sat en 
brevbakke op.   
 

 
Elevrådet har selvfølgelig fået sin egen side i Kildeskolenyt! , hvor det kan informere om 
planer og aktiviteter.   
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