
Boldbur, Ringbane,  
førstehjælpskursus og meget andet! 
 
Så fik vi boldburet på plads! I starten af november blev 
håndværkerne færdige med boldburet – som forventet blev 
det straks taget i brug!   
 

 
 
Vi har fået den endelige dato for åbning af Ringbanen. I 
den anledning har vi modtaget en artikel fra DSB, som 
bringes med praktiske oplysninger om togtider. 
 
Vi har haft temauge for de store klasser; der er afholdt 
terminsprøver; skolens lærere har deltaget i 
førstehjælpskursus; vi har fået tre nye lærere, og endelig 
træner Lucia-koret på livet løs! 
 
Husk at mærke dagen 11. december af i din kalender! Der 
afholder vi nemlig Julefest, og det skal nok blive en både 
hyggelig og sjov dag - det plejer det at være! Vi ses! 

 

 

         KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   

Kildeskolen  
Høffdingsvej 14 
2500 Valby 
Kontor: 38 79 01 40 
Lærervær.:38 79 71 40 

December 2004 
4. årgang nummer 4 

Indhold: 
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* Førstehjælpskursus 
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Kildeskolenyt!  findes i farver på vores hjemmeside www.kildeskolen.dk, hvorfra det er 
muligt at downloade bladet.          
 
Indslag til Kildeskolenyt! kan sendes til Kildeskolen eller mailes til 
nielsbergstedt@post.tele.dk eller kildeskolen@kildeskolen.dk
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Skolekalender  
December 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et spørgsmål fra kantinen: Kirsten vil gerne vide, om der er nogen, der  

har en trækvogn, som de vil forære skolen. Hun er ved at få rigtig lange 

arme af at hente varer hos købmanden. Det ville være rart at kunne køre dem! 

Onsdag 1.  
Torsdag 2.  
Fredag 3.  
  
Mandag 6.    
Tirsdag 7.  
Onsdag 8.   
Torsdag 9.  
Fredag 10.  
Lørdag 11. JULEFEST! 
  
Mandag 13.   
Tirsdag 14.  
Onsdag 15.   
Torsdag 16.  
Fredag 17.  
  
Mandag 20.   
Tirsdag 21. JULEAFSLUTNING! 
Onsdag 22.   
Torsdag 23.  
Fredag 24.  
                           JULEFERIE! 
Mandag 27.   
Tirsdag 28.  
Onsdag 29.  
Torsdag 30.  
Fredag 31. Det nye år starter mandag den 3/1 2005 
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Ringbanen klar til januar                  
 
8. januar åbner fem nye stationer på 
Ringbanen.  
For Kildeskolen bliver Vigerslev Allé den  
nærmeste station 
 
Af Maria Schouboe Johannessen, DSB S-tog 
 
I januar åbnede Flintholm Station som den første 
station på den udvidede ringbane. Ringbanen gik 
tidligere kun fra Hellerup til Grøndal. Den 8. januar 
2005 kommer så turen til de næste fem S-togs 
stationer på Ringbanen. Det drejer  sig om 
K.B. Hallen, Ålholm, Danshøj, Vigerslev Allé og  
Ny Ellebjerg Station. På Danshøj Station bliver det  
muligt at skifte mellem Ringbanen og Høje Taastrup-fingeren. Ny Ellebjerg Station bliver 
foreløbig en midlertidig station, som ligger ved Gl. Køge Landevej. Omkring årsskiftet 
2006/2007 åbner Ringbane-strækningen det sidste stykke til den permanente Ny Ellebjerg 
Station, hvorefter det bliver muligt at skifte mellem Ringbanen og Køge Bugt Banen.  
 
 
Mange afgange fra Vigerslev 
Kildeskolen får Vigerslev Allé Station som næsten nabo. Stationen åbner sammen med de 
fire andre stationer den 8. januar 2005, og det forventes, at 9000 passagerer i 2010 dagligt vil 
benytte Vigerslev Allé Station. 
 
Der bliver afgange fra Vigerslev Allé Station hvert 10. minut. Tre gange i timen med linje F 
og tre gange i timen med linje F+ - hver vej. Minuttallene bliver 07, 17, 27, 37, 47 og 57 
uanset, om man skal mod Ny Ellebjerg eller mod Hellerup. Den detaljerede køreplan kan 
allerede nu ses på DSB S-togs hjemmeside www.stog.dk. 
 
 
Flere passagerer 
Det forudses, at de nye stationer på Ringbanen vil tiltrække nye passagerer. Den oprindelige 
prognose forudsagde op imod 95.000 daglige rejsende i 2010 på Ringbanen, dvs. når 
Metroen er fuldt udbygget. Dog skal der tages forbehold for prognosen, da Metroens 
passagertal har været skuffende i forhold til det forventede. Det har bl.a. haft indflydelse på 
passagertallet på Flintholm Station, som i høj grad fungerer som skiftestation mellem 
Metroen og Ringbanen.  
 
Det er Banedanmark, der har stået for byggeriet af Ringbanen og stationerne. Man kan se 
mere om Ringbanen og stationerne på Banedanmarks hjemmeside www.bane.dk. 
 
 
Løft til miljøet 
Den fuldt udbyggede ringbane forventes at aflaste det hårdt belastede banestykke mellem 
Københavns Hovedbanegård og Østerport, idet den er oplagt at benytte til skift mellem 
de øvrige S-togslinier og Metroen fra Vanløse. Derved vil køreplanerne i højere grad kunne 
overholdes. 
 
Omkring 7.500 mennesker vil dagligt benytte Ringbanen i stedet for den private bil. Desuden 
vil en del af de daglige brugere bliver overflyttet fra bustrafikken. Tilsammen giver det et 
betydeligt løft til miljøet i København. 
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Banen og togtiderne 
 
Gælder fra 8/1 2005 
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For at øge sikkerheden 
på skolen, blev det for 
nyligt besluttet, at alle 
lærerne skulle 
gennemgå et kursus i 
førstehjælp. 
 
Lørdag den 13/11 kom 
alle lærerne derfor på 
skolebænken, hvor vi 
blev mødt af 
instruktøren Dennis og 
hans tre hjælpere.   
 
I løbet af dagen 
studerede vi teorien bag 
de forskellige teknikker, 
og afprøvede dem, så vi 
blev sikre i at udøve 
dem.  
 
Dagen blev afsluttet 
med en skriftlig 
eksamen, så Dennis 
kunne se, at vi kunne 
stoffet. 
 
Det var bestemt en 
meget lærerig dag!   

Førstehjælpskursus til lærerne 
(Så var det vores tur til at sidde på skolebænken!)  
 
           

 

a)  
 

Anna lægger håndforbinding 
på Lillian Vores glimrende instruktør 

Dennis undersøger om vi kan 
vores teori… 

Bladets redaktører indøver 
hovedforbinding 

…og om vi udfører øvelserne 
rigtigt. 
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Forældre kan også sidde på  
skolebænken!  
 
Sidste vinter deltog søstrene 
Joan og May i et Lær at Lære 
kursus for forældre. De ønskede 
at finde ud af, hvordan skolen 
arbejder med deres børn.  
 
 
May fortæller:  
”Min datter går her på skolen, 
og jeg synes, at det er vigtigt, at 
jeg kan hjælpe hende med 
hendes hjemmearbejde. Derfor 
tog jeg kurset. (Heldigvis går 
hun i 1. klasse, så nu kan jeg jo 
følges med hende og få lært hele 
matematikken!) Det er lykkedes, 
og ved hjælp af Lær at Lære kan jeg desuden hjælpe mine egne elever, når de skal forstå 
overenskomsterne og cirkulærer – det er meget enkelt: der skal bruges ordbøger!  Det er 
bestemt også lettere at hjælpe andre, når man selv forstår lovteksterne. Jo, jeg fik virkelig 
noget ud af kurset. Det burde egentlig være en pligt for alle forældre at gennemføre det. Om 
ikke andet, så i det mindste for at forstå hvordan Kildeskolen arbejder med vores børn.” 
 
Joan fortæller:  
”Jeg bruger også kurset til at hjælpe mine børn. Når min søn spørger om noget, i det han 
læser, som han ikke forstår, så behøver jeg ikke længere give ham en ”doktorafhandling”. Vi 
er begge blevet flinke til at slå op i en ordbog! Man forstår meget bedre, hvorfor folk ikke 
forstår ting! For øvrigt forstod jeg ikke selv, hvorfor man brugte modellervoks i 
undervisningen – det bruger man da bare til at lege med, gør man ikke? Jo, jo – nu forstår jeg 
det, og er blevet meget gladere for skolen og den måde I underviser på. Jeg kan bestemt 
anbefale andre forældre at deltage i Lær at Lære kurset – det er både hyggeligt og sjovt!”    
  
 
Hvis du er interesseret i at deltage i et Lær at lære kursus for forældre, kan du henvende dig 
til dit barns klasselærer, eller du kan maile til skolen. Når der er nok tilmeldte, kan vi 
arrangere kurset.  
  

          Joan og May 



 
 

7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

Tre nye lærere 

Anne-Marie 
Freefield har arbejdet 
med børn i mere end 
25 år, heraf 6 år med 
vuggestuebørn og 9 år 
som lærer og 
medarbejder i en 
fritidsordning.  
Anne-Marie tager over 
fra Linda, som har 
valgt at starte 
virksomhed med sin 
mand. 
Tak til Linda for den 
gode indsats! 
Anne-Marie skal 
undervise i naturteknik 
i 1.-4. klasse, 
kristendomskundskab 
samt formning for 1. 
og 2. klasse. 
 
Vi byder velkommen 
til  
Anne-Marie!

Jette Larsen har 
overtaget en del af 
Hanne Sindals 
underisning, hvilket 
omfatter 1. klasse i 
dansk og 5. klasse i 
orientering.  
 
Det glæder vi os til, 
da Jette brænder for 
natur/teknik!  
 
Velkommen til Jette! 

   

Rikke Petersen 
overtager den anden 
del af Hanne Sindals 
timer. 
 
Rikke er gammel 
elev fra Kildeskolen, 
og læser på  sidste år 
af hendes bachelor 
på handelshøjskolen. 
 
Velkommen til 
Rikke! 
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Temauger for 9. og 9/10. klasser 
 
Gennem 14 dage har 9. og 9/10. klasserne arbejdet med forbrug, økologi og genbrug i 
størsteparten af undervisningstimerne. Det er blevet til undersøgelser af aluminium, forbruget 
af mobiltelefoner, økologisk madlavning, produktion af økologiske soft-drinks og meget 
andet. Du er velkommen til at kigge indenfor på 2. sal, hvor du kan se elevernes udstillinger. 
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Luciakoret i træning! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Med Hanne Ginge som leder, er vores 
Luciakor gået i skarp træning! Her ses koret 
sammen med pianisten fra et af de 
plejehjem, der skal besøges i december 
måned. 
 
Koret er inviteret til syv forskellige 
arrangementer. De skal blandt andet til 
Aktivitetscentret i Hvidovre, Scientologi 
Kirken, Kirsebærhavens Plejehjem, Herman 
Kocks Plejehjem, Ødselsgården på Amager, 
Veracentret – og selvfølgelig optræder de 
også, når vi afholder den årlige julefest på 
Kildeskolen!  
  
Vi glæder os til at se englene sprede glæde – 
traditionen tro vil der være mange af de 
”gamle engle” til stede, når koret synger ved 
julefesten lørdag den 11/12.  
 

GOD JUL! 


