
SFO’en er atter i brug! 
 

Endelig skete det: SFOen er genetableret og SFO-børnene 

er tilbage i skønne omgivelser med en masse plads, 

køkken, boldbane, værksted og hyggerum! Kom forbi og 

se, hvor flot det er blevet! 

 

September blev noget af en rejsemåned: 9. klasse tog til 

Edinburgh, 6. klasse til Bornholm og 7. tog sammen med 

8. klasse til Sønderjylland.  

 

Det er en god tradition, vi fastholder: Alle elever skal af 

sted på lejrskole eller på studietur én gang om året! Det 

giver store oplevelser, spændende læring og bedre 

sammenhold.  

 

I september havde vi også besøg af seks studerende fra 

Danmarks Pædagogiske Universitet, som fulgte arbejdet 

på skolen gennem tre dage – det var et spændende besøg! 

 

I dette nummer af Kildeskolenyt! fortæller vores 

uddannelsesvejleder Katja og vores nye sundhedsplejerske 

Charlotte om alle de aktiviteter, de kaster sig over i det 

nye år. Hold jer informeret, de er vigtige medspillere på 

skolen. 

 

Og husk nu arbejdsweekenden den 7. og 8. oktober, 

temauge, terminsprøver og efterårsferie – oktober bliver 

en dejlig måned!    
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Skolekalender  

Oktober                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Mandag 2.  

Tirsdag 3.  

Onsdag 4. Besøg af elever fra Hotel- og Restaurantskolen, som serverer mad 

for alle vores elever – spring madpakken over den dag!     

Torsdag 5.  

Fredag 6.  

Lørdag 7. Arbejdsweekend - husk at melde jer til hos klasselæreren! 

Vi har åbent mellem 10 og 18 - kom den tid I kan. Søndag 8. 

Mandag 9.  

TEMAUGE 0.-8. klasse 

Danmarkshistorien 

 

Terminsprøver 

9. og 10. klasse 

Tirsdag 10. 

Onsdag 11. 

Torsdag 12. 

Fredag 13. Orienteringsløb - Danmarkshistorien 

  

Mandag 16. 

Efterårsferie – hele skolen er lukket! 

Tirsdag 17. 

Onsdag 18. 

Torsdag 19.  

Fredag 20. 

  

Mandag 23 Forældrekonsultation 9. klasse 

Tirsdag 24. Forældrekonsultation 10. klasse  

Forældrekonsultation 1. klasse 

Onsdag 25.  

Torsdag 26.  

Fredag 27.  

  

Mandag 30.  

Tirsdag 31. Forældrekonsultation 2. klasse 

  

 

Og så er der kaffe i SFO’en fredag den 27/9! 
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ARBEJDSWEEKEND 

PÅ KILDESKOLEN 

 
 

               

Kære forældre,  

  

 

Så er der brug for jeres hjælp!  

 

Lørdag den 7/10 og søndag den 8/10 er der arbejdsweekend på Kildeskolen. 

 

I de to dage mødes vi for at gøre vores skole til et pænere og bedre sted at være. Nogle 

forældre kommer en hel dag, andre kommer ½ dag!  

 

Som sædvanlig er der mange projekter: Der skal vaskes vægge, males, hænges billeder op, 

der skal rengøres og der kan blive en del træarbejde i kælderen.     

 

Både lørdag og søndag starter vi klokken 10:00 og har åbent indtil 18:00 – selvfølgelig med 

god frokost begge dage.  

 

Husk at det på den ordinære generalforsamling blev besluttet at: 

 

 Forældre kan selv vælge, om de vil deltage i én af de to arbejdsweekender 

 Deltage betyder, at 1 forælder deltager ½-1 dag i én af arbejdsweekenderne. 

 Forældre, der ikke deltager i én af de to arbejdsweekender, skal betale 500,- kr. 

det pågældende skoleår 

 Beløbet opkræves over PBS sammen med skolepengene efter skoleårets sidste 

arbejdsweekend          

 

Kom og vær med ½ eller en hel dag. 

 

Husk at skrive jer på deltagerlisten.   

 

Send en mail eller send en SMS til klasselæreren senest mandag den 2/10  
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9. Klasse i Edinburgh 
Rikke Pedersen, klasselærer 

Det er en tradition, at man i 9. klasse 

tager på studietur til den skotske 

hovedstad Edinburgh. Byen er smuk, 

fuld af både historie og historier – 

ikke mindst spøgelseshistorier, og så 

byder Skotland på noget der er 

anderledes, da det ikke er et typisk 

turistmål, men lidt som vores egen 

hovedstad – en landsby, der er blevet 

hovedstad. 

I år drog vi allerede af sted sent 

søndag aften, for at få maksimalt 

udbytte af vores første turdag – 

mandag. Her var vi på besøg på 

Edinburgh Castle, der med sine kronjuveler og krigsmuseum, ledte tankerne hen på 

Disneyfilmen ”Sværdet i stenen”. Derefter blev byen udforsket, både med et arrangeret 

orienteringsløb til kendte steder i byen. Bl.a. den café hvor Harry Potter bøgerne blev til og 

med shopping.  

 

Tirsdag besøgte vi ”byen under byen” – Mary Kings Close. En gade, der ligger under de 

nuværende gader og giver mulighed for at gå gennem en portal til en helt anden tid i den 

travle hovedstad. 

 

Onsdag var det tid til at se andet 

end byen i dagslys. Først blev det 

til en tur til den smukke sø Loch 

Lomond, der ligger på grænsen til 

det skotske højland. Vi havde 

booket en sejltur på søen og fik set 

de grønne bakker, der synges om i 

de skotske sange. Om aftenen var 

der et mindre sceneskift fra det 

smukke og skønne til det grumme 

og grimme, nemlig en ghostwalk 

på en af verdens mest hjemsøgte 

kirkegårde: Greyfriars Kirkyard. 

Ud over at møde et sadistisk 

poltergeist, fik vi også historien 

om, hvilke litterære værker serien 

om Harry Potter er bygget på. 
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Vores sidste dag var torsdag, da vi skulle 

hjem tidligt fredag. Denne dag besøgte vi 

Edinburgh Dungeons, der er en guidet tur 

under jorden, gennem vigtige blodige 

begivenheder i den skotske historie – således 

blev klassen inddraget i tortur, heksejagt, 

kannibalisme (som en del af menuen) og ikke 

mindst ”fremskaffelse” af lig og dissektion af 

disse.  

 

Turen sluttede med fælles middag på Jamie 

Olivers restaurant og derefter en kåring af 

vinderne af byløbet. Der var indkøbt smukke skotske præmier til de stolte vindere: Hatte med 

skotsktern og indbygget rødt hår.  

 

 

Skøn tur! 
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Vejledningsåret  
Katja Schertiger, UU-vejleder 

 

Alle unge får kollektiv vejledning af forskelligt omfang, 

afhængigt af klassetrin: Én session i 7. klasse og tre 

sessioner i 8., 9. og 10. klasse. I den kollektive vejledning 

arbejdes der med at reflektere, være nysgerrig og lade sig 

inspirere af de mange spændende uddannelsesmuligheder. 

Man lærer også konkrete værktøjer til at blive afklaret om 

uddannelse, så man er bedre rustet til at vælge, og man 

guides i, hvordan man skal søge optagelse mv. 

Uddannelsesparathed er et gennemgående emne i den 

kollektive vejledning.  

I 8., 9. og 10. klasse parathedsvurderes de unge for at 

understøtte en god overgang fra grundskole til ungdomsuddannelser. Man kan få mere viden 

om uddannelsesparathed her:  

https://www.ug.dk/6til10klasse/til-foraeldre 

 

Alle unge får tilbud om forskellige vejledningsaktiviteter som praktik, virksomhedsbesøg og 

brobygning: De ikke uddannelsesparate via vejlederen, de uddannelsesparate elever via 

kontaktlæreren. I 10. klasse er brobygning obligatorisk. 

Alle kan benytte sig af e-vejledning, hvor man kan ringe, maile og chatte med en vejleder:  

https://www.ug.dk/evejledning 

 

Ikke uddannelsesparate unge får desuden individuel vejledning, hvor der arbejdes med den 

unges vejledningsplan med henblik på at understøtte en god progression i forhold til faglige, 

personlige og sociale forudsætninger. Den unge og forældrene får vejledning i at søge 

optagelse på ungdomsuddannelserne.  

 

Uddannelsesparate unge og deres forældre kan søge viden om optagelse på www.ug.dk, og 

man kan evt. følge ForældreGuiden på Facebook.  

Hjemmefra kan man gennem samtaler motivere de unge til at undersøge og afprøve 

muligheder, fx med afsæt i disse små film: 

https://www.ug.dk/6til10klasse/dit-valg 

http://vpt.dk/born-og-unge/se-videoer-om-karrierelaering 

 

 

Forældre er vigtige for børnenes uddannelsesvalg 

 

Mange undersøgelser viser, at forældrene – og især mor – er de mest betydningsfulde 

personer, når deres barn skal vælge en uddannelse. 

 

Det er et stort ansvar, og vi vil gerne hjælpe jer godt på vej. 

https://www.ug.dk/6til10klasse/til-foraeldre
https://www.ug.dk/evejledning
http://www.ug.dk/
https://www.ug.dk/6til10klasse/dit-valg
http://vpt.dk/born-og-unge/se-videoer-om-karrierelaering
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Onsdag d. 25. oktober kl. 16-20 er der rig mulighed for at få viden om mulighederne på de 

mange ungdomsuddannelser, jeres barn kan vælge mellem. I kan tale med lærere, elever og 

vejledere fra uddannelserne. Derudover kan I også høre om mulighed for praktikaftaler og 

meget andet. 

  

Der er meget at fordøje – også dejlig mad og dessert lavet af dygtige erhvervs- og 

produktionsskoleelever. 

  

Det hele er gratis og foregår i Bella Center. 

  

Program for forældreaftenen: 

https://copenhagenskills.dk/wp-content/uploads/2015/07/Program-for-for%C3%A6ldreaften-

2017.pdf 

  

Invitation: 

https://copenhagenskills.dk/wp-content/uploads/2015/07/Invitation-til-

for%C3%A6ldre_2017.pdf 

  

Programmet for dagtimerne: 

https://copenhagenskills.dk/wp-content/uploads/2015/07/Program-Copenhagen-Skills-

Uddannelsesevent-Bella-Center-2017-1.pdf 

  
Besøg af studerende  
 

I september fik vi besøg af seks 

studerende fra Danmarks Pædagogiske 

Universitet.  

 

De er alle i gang med 

kandidatuddannelsen i Pædagogisk 

Antropologi, der handler om analyse af 

kulturelle forhold og sociale processer i 

pædagogiske sammenhænge og 

perspektiver. 

 

Gennem fire dage fulgte de skolens 

arbejde med føre eleverne fra trin til trin 

og videre i uddannelsessystemet - deres 

undersøgelse handlede om "Overgange".  

Tak for besøget! 

https://copenhagenskills.dk/wp-content/uploads/2015/07/Program-for-for%C3%A6ldreaften-2017.pdf
https://copenhagenskills.dk/wp-content/uploads/2015/07/Program-for-for%C3%A6ldreaften-2017.pdf
https://copenhagenskills.dk/wp-content/uploads/2015/07/Invitation-til-for%C3%A6ldre_2017.pdf
https://copenhagenskills.dk/wp-content/uploads/2015/07/Invitation-til-for%C3%A6ldre_2017.pdf
https://copenhagenskills.dk/wp-content/uploads/2015/07/Program-Copenhagen-Skills-Uddannelsesevent-Bella-Center-2017-1.pdf
https://copenhagenskills.dk/wp-content/uploads/2015/07/Program-Copenhagen-Skills-Uddannelsesevent-Bella-Center-2017-1.pdf
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Vores nye sundhedsplejerske 
 

Kære Forældre og elever  

Jeg hedder Charlotte Frost, er skolens sundhedsplejerske og glæder 

mig til at møde jeres børn. Jeg er på skolen hver onsdag mellem 

8:30 og 13:30. 

Sundhedsplejersken på skolen følger jeres barns sundhed og trivsel 

gennem hele skoleforløbet. Sundhedsplejersken indkalder til 

sundhedssamtaler og undersøgelser i 0., 1., 5. og 8. klasse. 

Derudover vil jeg på de forskellige klassetrin i samarbejde med 

klassernes lærere lave sundhedspædagogiske aktiviteter.  

I kan læse mere om lovgrundlaget, sundhedsplejens tilbud på sundhedsplejens hjemmeside: 

www.kk.dk/sundhedsplejen 

Tilbuddet fra sundhedsplejen er frivilligt. Forældre, der ikke ønsker tilbuddet, bedes meddele 

det til sundhedsplejersken på skolen.  

Sundhedsplejersken har pligt til at føre journal. I Københavns Kommune anvender alle 

sundhedsplejersker et elektronisk journalsystem, hvor oplysninger af betydning for barnets 

udvikling noteres. Som forældre har I ret til at se jeres barns journal og dette kan I se på 

www.sundhedsvejen.dk, hvor I logger på med jeres Nem-id. 

For at støtte jeres barn bedst muligt i en sund udvikling vil vi samarbejde med skolen om 

jeres barns trivsel og sundhed.  

Særligt for indskolingsundersøgelsen 

I 0. klasse bliver I og jeres barn inviteret til en indskolingssamtale og -undersøgelse. 

Formålet er, at vi i samarbejde laver en vurdering af jeres barns helbred og trivsel. 

Sundhedsplejersken kan således støtte og vejlede jer i de forhold, der er relevante for jeres 

barns sundhed og trivsel, herunder evt. henvise til andre fagpersoner/tilbud. 

Jeres barn bliver høre- og synstestet, vejet og målt, og sundhedsplejersken undersøger jeres 

barns motorik. 

For at vi sammen kan arbejde for jeres barns sundhed og trivsel, er det vigtigt, at I deltager i 

undersøgelsen og samtalen i indskolingen.  

I øvrige sundhedssamtaler tager sundhedsplejersken udgangspunkt i et udleveret Samtale- 

ark og ”Spørgsmål til hjemmet”. Det er derfor vigtigt, at I hjemme sammen med jeres barn 

bruger tid på at udfylde dem. 

http://www.kk.dk/sundhedsplejen
http://www.sundhedsvejen.dk/
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Børn med overvægt 

Er jeres barn overvægtigt, eller er I bekymrede for jeres barns vægt, har sundhedsplejersken 

et særligt tilbud. Kontakt sundhedsplejersken på jeres barns skole og hør nærmere. 

Åben Dør 

Sundhedsplejersken tilbyder Åben Dør på alle klassetrin. 

Har I eller jeres barn brug for at snakke med nogen om sundhed, helbred og trivsel, kan I 

kontakte sundhedsplejersken. Det kan dreje sig om alt fra høre- og synsprøve, bekymring om 

overvægt eller vækstproblemer, trivsel i klassen eller hjemme, dødsfald i nærmeste familie, 

prævention eller meget andet. 

 Med Venlig Hilsen 

Charlotte Frost 
Sundhedsplejerske 
Team B Sundhedsplejersker VVK 
_______________________________ 
KØBENHAVNS KOMMUNE  
Børne- og Ungdomsforvaltningen  
Område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave  

Gammel Køge Landevej 3AB, 5A  

2500 Valby  

E-mail ec5k@buf.kk.dk 

 

Velkommen til Charlotte! 
 

 

Insekthotellet 
 

Fjerde klasse har lavet deres insekt hotel 

færdigt og der er klar til indflytning. 

 

Eleverne har samlet grene og blade, siv og 

grankogler, som er lagt i plastickrus og 

plastikflasker og installeret i en træpalle.  

 

Det hele er lukket inde med hønsenet.  

 

Så nu er det bare at vente og se, hvem der 

flytter ind. 

mailto:ec5k@buf.kk.dk
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De kan sagtens klare det! 
Af Dennis Greve-Christensen, klasselærer  
 

Den 10. september kl. 00.30, sejlede eleverne fra 6. 

klasse fra Køge Havn mod Rønne på Bornholm.  

Kl. 06.00 cyklede vi fra borde mod geocenter 

Naturbornholm i Aakirkeby – en stor flok glade børn 

med gule veste fyldte cykelvejene, med Chris 

Wenlock (Joshuas far) i spidsen og Tobias Christensen 

(Dennis´ stedsøn) ligeledes i spidsen som holdets 

cykelmekaniker – i midterfeltet og bagtroppen fandt vi 

Lisbeth og Dennis. Hovedvejene blev kørt tyndt af 

Lars Najbjerg (Noahs far) som transporterede alt vores 

udstyr i en varevogn – Tour de Bornholm 2017 var 

skudt i gang! 

 

 

 

På Naturbornholm blev vi undervist om Bornholms 

undergrund. Med Nordbornholm som en del af et 

grundfjeld, der strækker sig op over Norge, og 

Sydbornholm med sin flade undergrund af sandsten, 

kunne vi se frem til noget af en udfordring – 

højdeforskellen på nord og syd er ca. 200 meter! Nogle 

af os fik en smagsprøve på stigningen ved Tour de 

Bornholms bjergetape over Paradisbakkerne. 

 

”I dag var det en god, sjov og hård dag. Et par stykker 

tog chancen og kørte over Paradisbakkerne. Dem, der 

tog Paradisbakkerne, kørte 56,01 km. De andre kørte 33 km. Det var en overraskende hård oplevelse, der fik 

børnene i gang. Emirhan fik en præmie (den prikkede bjergtrøje) for at nå først op ad Paradisbakkerne. 

Ibrahim fik en præmie for at finde det første vandmandsaftryk på Naturbornholm. Saim fik også en for at 

være dagens fighter” Skrevet af: Emirhan, Ibrahim og Philip 

 

På Nexø Familiecamping skulle evnen til 

at kommunikere og samarbejde stå sin 

første prøve. Den strenge klasselærer ville 

ikke give adgang til spisesalens herligheder 

af barbecuemarineret kylling med pasta, 

før alle teltene var slået op. Det blev en 

svær øvelse i kommunikationens kunst – 

der gik 1½ time før alle kunne sætte sig til 

bords. 

 

”I dag har vi cyklet 39 km fra Nexø camp 

til Slettegård camp i Gudhjem. I dag har 

nogle smagt Apollo isen og senere har alle 

spist sol over Gudhjem. Vi har også lavet skattejagt i Svaneke, vinderne blev Claudio, Elena, Monique og 

Philip ”Skrevet af Zaynab, Elena og Emily 
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Vi havde drømt om den berømte og berygtede Apollo-is i flere måneder, men det var svært at forstå 

udfordringen. Der var bestemt ikke længere mangel på masse, da vi endelig fik konfronteret krabaten, den 

fyldte godt op i maven. Den indeholdt også en overraskelse: Hele vaflen var fyldt med softice! Den 

opdagelse tog pippet fra de fleste af klassens vikinger!  

Hvad gør man, når man ankommer til Slettegård Naturcamping ved Gudhjem og skal undvære de 

fornødenheder, man er så vant til? Ingen varme og el? Man sætter sig tæt sammen ved bålpladsen med Chris 

og lærer at lave bål og stege mad! Maden var simpel, men har dog aldrig smagt så himmelsk – hotdogs over 

bål er gudespise! 

 

Bornholm begyndte nu at vise sig fra sin 

værste side – stigende terræn mod Sandvig, et 

vejr der ændrer sig til det værre og Østersøen 

som viste tænder. Nu blev vores viden om 

målsætninger og samarbejde vigtige brikker, 

for vi skulle nå frem til Sandvig 

Familiecamping og sætte telte op før 

elementernes raseri satte ind. Det var nu, at vi 

og cyklernes robusthed skulle stå deres prøve. 

Nogle måtte stå af og trække opad de stejle 

bakker for blot at komme i stor krise, når de 

opdagede, at den næste stigning ventede på den 

anden side. Vi kæmpede os op, der var jo ingen 

vej udenom, vidste at målet lå lige foran os, 

”kom nu, kæmp!”, men når det går op, så må det jo også gå nedad, og her kunne vi suse af sted i fuld fart. 

Gennem smukke klippelandskaber glemte vi alt det sure og hårde, 

og heppede hinanden i mål. Gennemblødte af regn opførte vi os 

som vaskeægte vikinger! Stormen onsdag aften blev for meget for 

teltene, som blev efterladt til skæbnen, da vi alle rykkede i 

sikkerhed i tv-stuen. Her lå vi hygsomt sammen og hørte vinden 

hive i taget. Næste morgen kunne vi gøre skaderne op, der var to 

telte, som måtte kasseres – Lisbeths telt fik sit eget liv i naboens 

have, to meter oppe i et træ.  

 

Vinden var nu løjet af til stiv kuling, hvilket ikke generede så 

meget gennem skovene på Bornholms vestkyst fra Sandvig til 

Rønne. Men langs kystlinjen mod Rønne Havn var vindstødene så 

kraftige og regnen så intens, at man næsten ikke kunne træde 

cyklen. Men målet lå blot 500 meter med Færgeterminalen i sigte, 

og de sidste kraftanstrengelser fik os i mål med stor jubel!  

 

Kan vi bruge den erfaring til noget? Ja, vi har alle et mål med 

vores studier og uddannelse – turen på Bornholm bød på 

forhindringer, men alle tog kampene, var vedholdende og stædige 

- og nåede i mål! 

 

Det blev den fedeste lejrskole nogensinde! 
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SFO’en er færdig! 
  

Tre måneder er gået med reparationer i kælderen!  

   

I sidste uge blev renoveringen af vores SFO så endelig afsluttet, 

og der er blevet så flot dernede! 

 

Lørdag d. 23.9. 

kom et godt hold 

af friske forældre 

og deres børn for 

at hjælpe med at 

genetablere vores 

SFO. Der blev 

båret møbler, 

vasket legetøj af, samlet nye møbler og sat på 

plads.  

 

Mange tak til forældre og børn der hjalp til!! 

  

Og så blev den straks taget i brug... 
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 Rejseskildring 
 

Traditionen på vores skole er, at eleverne kommer 

tilbage til skolen og beretter om deres oplevelser, 

hvis de har været ude og rejse.  

 

Adnan var i Tyrkiet. Han kunne fortælle om landet, 

som ligger i to verdensdele, om klima, 

plantevækst, møntenheder osv.  

 

Vi kunne tydelig se og høre på Adnans beretning, 

at det var spændende at opleve et andet land. 

 

 

Med 4. klasse i teater 
 

Den prisbelønnede forfatter Lene Kaaberbøl 

skriver så spændende. Hun elsker fantasy-genren   

(som blander fantasi og virkelighed) og er fantastisk til at videregive sin iver til større børn 

og unge. Lene har blandt mange romaner skrevet ”Skammerens datter” og ”Vildheks”. 

 

Første bog i vildheksserien 

– Ildprøven – er nu sat op 

som teaterstykke på Øster 

Gasværk Teater, og 4. 

klasse var så heldige at 

være med til forpremieren.  

 

Før teaterbesøget læste vi 

bogen og fik styr på, hvad 

ordene betød. For hvert 

kapitel steg spændingen og 

forventningerne til 

teaterturen, som helt 

levede op til 

forventningerne og gjorde 

de litterære begreber 

forståelige.  

 

Eleverne fortæller, at det er vigtigt at læse en bog, før man ser den filmatiseret eller 

dramatiseret. De indre billeder, som man selv laver, medens man læser en bog, er toppen af 

fantasien! 
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Kend din by – orienteringsløb i København 
 

For et stykke tid siden var 8. klasse på 

orienteringsløb i København for at lære de 

steder, de allerede kendte, bedre at kende.  

 

Således besøgte de Absalonstatuen, Christiansborg, 

Den Sorte Diamant, Rundetårn og Nyhavn. 

Eleverne undersøgte samtidig, hvad statuer, 

bygninger og steder var kendte for og tog billeder. 

 

Det hele blev afsluttet med en kåring af det bedste 

billede fra turen. Der blev to vinderhold: Camilla og 

Anna med hestene foran Christiansborg og Abdou, 

Sebastian og Mahtar med deres fuldstændig 

symmetriske foto af biblioteksparken – så man kan 

altså lave andet end at fange Pokemons i den park. 
 

 

Word 2016 i 6.klasse 
 

6. klasse vil gerne lære at mestre 

skriveprogrammet Word 2016. Den udfordring 

har deres dansklærer taget op, og der er afsat en 

lektion om ugen til elevernes uddannelse i 

skriveprogrammet.   

 

Vi startede med at lære om hvordan et dokument 

er bygget op og gøre skriveprogrammet 

brugervenligt. Nu sidder vi og indskriver den 

tekst, som vi skal bearbejde i løbet af de følgende 

lektioner. I slutningen af skoleåret ender det med, 

at teksten er omdannet til en avisartikel med alt, 

hvad der hører til. 

 

Uddannelsen forsætter de kommende skoleår. I 8. 

klasse udvides der med kursus i Excel regneark og i 9. klasse kobles PowerPoint på - målet er, at eleverne 

når til afgangsprøverne med en god it-sikkerhed. 
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Tidslinjen 
 

Vi har lavet en tidslinje der går fra år 

1100 til nutiden. Den kommer til at 

indeholde de ting, vi lærer undervejs i 

de kommende skoleår i historie, dansk 

litteraturhistorie, skrift og 

kunstretninger.  

 

Når vi for eksempel har undersøgt 

hvornår man udskiftede aa til å, 

bliver det noteret på tidlinjen under år 

1948. Når vi har læst riddervisen 

"Jomfruen Paa Tinge", noteres den 

under 1500-tallet. 

  

Tidslinjen skal give eleverne det store overblik over, hvordan historiske begivenheder har 

skubbet til kunsten og litteraturen. Eksempel: Københavns bombardement 1807 resulterede i 

bankerot i 1813, frigivelse af slaverne i Dansk Vestindien i 1848 og nederlaget i 1864. 

Romantikken opstod, folk ønskede ikke at læse om elendighed – det så man rigeligt af i 

forvejen. H.C. Andersen pakkede det ind i eventyr, kunsten skildrede det smukkeste 

Danmark. 

  

Dette bliver et godt værktøj de kommende skoleår. 

 

Signaturforklaring 
 

I tredje klasse har vi arbejdet med 

signaturforklaringer – de symboler der 

gør et kort forståeligt.  

 

Eleverne fik udleveret en plantegning 

over skolen, som de så skulle lave 

signaturforklaringer til.  

 

Eleverne har været rundt på alle 

etagerne og indtegnet, hvad de 

forskellige lokaler bliver brugt til.  

 

De er blevet super flotte. 
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Førstehjælp 
 

I femte klasse arbejder vi videre 

med førstehjælp. Nu har 

eleverne lært at lægge hinanden 

i aflåst sideleje og er gået i gang 

med hjerte/lungeredning.  

 

De er super gode til det.  

 

Når vi har øvet det lidt mere, er 

eleverne klar til at lave 

livgivende førstehjælp. 

Dissekering af sild 
 

Syvende og ottende klasse havde mulighed for at 

dissekere fisk, efter Annas mand havde været på 

fisketur og fanget rigtig mange af dem.  

 

Det var en spændende oplevelse at se organerne, 

som kom til syne, når de havde åbnet fiskene op.  

 

Flere elever var rigtig dygtige til at skære og 

filetere sildene.  

 

 

 

 

 

Et godt billede  
 

Anna og Camilla fra 8. klasse dyrker gymnastik - og 

fotografering.  

 

Kombinerer man de to ting, får man et flot billede 

som det her. Godt gået!  
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En lille fortælling om en fantastisk lejrskoletur 
Af Anna Buch Lawaetz, klasselærer7. klasse 

 

 

Den 4. september tog 7. og 8. klasse til 

Sønderjylland, hvor vi boede på Marina 

Fiskenæs i Gråsten. Vi havde nogle 

rigtig lærerige og spændende dage. 

 

Vi ankom til vores huse midt på 

eftermiddagen, og så drejede det sig bare 

om at få redt senge og orientere sig i 

området. 

 

Tirsdag tog vi til Danfoss Universe, hvor 

vi startede med et besøg i deres 3D-

printer værksted. Her fik eleverne den 

opgave, at de skulle designe et fly i et 

3D-computerprogram og bagefter printe 

det ud. Det var svært at få det helt 

præcist, men det lykkedes for de fleste 

grupper at få et fly printet.  

 

Bagefter fik vi mulighed for at 

komme rundt i parken, og vi var 

alle inde i den blå kube. Her er der 

forskellige udstillinger af 

naturfænomener som gletschere, 

gejsere, vulkaner og lyn. Det er 

også her, at de har et Faradays bur, 

hvor der laves lyn indeni, og man 

kan stå en meter fra et lyn. Det er 

ret vildt.  

 

Vi så også et 1½ meter stort granit-

stens-hjul, der drejer rundt oven på 

en sokkel med vand. Det kan dreje 

uendeligt, hvis man skubber det i 

gang - så længe der er vand under 

det. Det er overraskende let at få 

stenen skubbet i gang, selv om den 

er tonstung. 
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Vi havde også et segway-forløb, hvor alle fik 

mulighed for at prøve kræfter på en 

forhindringsbane. Vi sluttede besøget af med 

at se en forestilling i en 5D-biograf – længde, 

bredde, dybde, bevægelse og vind/damp. 

 

Onsdag havde vi lejet en bus, der kørte os til 

Vadehavet, ned til grænsen, hvor vi lige kunne 

stå med et ben i hvert land, og Løgumkloster. 

Vores buschauffør var rigtig god til at fortælle 

om Vadehavet, og vi var også selv ude at 

”vade”, på trods af at det regnede den dag.  

 

Da vi kom hjem onsdag eftermiddag, var der 

heldigvis tid til at komme i badeland. 

 

Inden turen havde eleverne i de to klasser 

studeret om krigen i 1864 og lært at synge 

første vers af ”Dengang jeg drog af sted”. Vi 

skulle selvfølgelig på Dybbøl Banke om 

torsdagen, når vi nu var i det sønderjyske! Vi 

havde bestilt to undervisningsforløb. Om 

formiddag skulle eleverne være soldat for en 

dag og bl.a. ligge i soldaternes ”senge” 

(kasser med halm), skrive brev hjem (med 

pen og blæk), lave pandekage over bål, 

telegrafere og marchere mens vi sang. 

 

Om eftermiddagen var vi på Dybbøl Mølle, 

hvor vi på meget livagtig måde hørte om 

mølleren og hans familie, der boede på stedet 

under krigen. Eleverne var gode til at spidse 

ører. 

 

Glade - og meget tilfredse med lejrskoleturen – drog vi så tilbage til København om 

fredagen. 

 

◙ 


