
En produktiv november 

 
I november måned havde vi travlt med en mangfoldighed 

af forskellige aktiviteter på skolen.  

 

Der var frivillig undervisning i tysk i 5. og 6. klasse, nye 

materialer til faget, der var elever som skulle skabe deres 

eget land, chili-mandomsprøve, førstehjælpsundervisning, 

besøg på Københavns Universitet vedrørende 

gensplejsning, teaterforestilling, GoCook, affaldsspil, 

besøg af forældre og børn der skal i næste års 0. klasse, 

KlimaNØRD samt Elevernes Kommunalvalg - en masse 

aktiviteter, der giver kulør og indhold til studierne.    

 

Nu står vi foran en december måned, som både skal være 

produktiv og dog kommer til at stå i skæret af julehygge – 

for jo: Om 15 skoledage er det juleferie! 

 

Lige et par påmindelser: Støtteforeningen afholder Julefest 

på skolen lørdag den 2/12 – kom og oplev den gode 

stemning og den dejlige underholdning. Der bliver øvet på 

livet løs i flere klasser og Lucikoret varmer op! 

 

Husk også at melde de små, altså dem der fylder 6 år i 

2018, til den nye børnehaveklasse. Der er kun 20 pladser 

og de 14 er allerede optaget.     

 

Og ellers: EN RIGTIG GOD JUL TIL ALLE! 
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Skolekalender  

December                              (Vi fejrer                                i januar)                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag 1. Uddannelsesparathed afsluttes 

Lørdag 2.  JULEFEST 13:30 til 16:30 

  

Mandag 4. Praktikuge for 8. klasse - hele ugen 

Tirsdag 5.  

Onsdag 6.  

Torsdag 7. Forældrekonsultation 0. klasse 

Fredag 8.  

  

Mandag 11.  

Tirsdag 12.  

Onsdag 13. Forældrekonsultation 6. klasse 

Torsdag 14.   

Fredag 15.  

  

Mandag 18.  
Tirsdag 19.  

Onsdag 20.   

Torsdag 21. SIDSTE SKOLEDAG FØR JULEFERIEN! 
Vi hygger i klasserne om morgenen -  

SFO og Klub er åbne resten af dagen! 

Fredag 22.  

 

 

 

 

Juleferie - hele skolen er lukket. 

Lørdag 23.  

Søndag 24. 

Mandag 25. 

Tirsdag 26. 

Onsdag 27. 

Torsdag 28. 

Fredag 29. 

Lørdag 30.  

Søndag 31/1  

Mandag 1/1  

Tirsdag 2/1  

 

Vi ses igen onsdag den 3. januar 2018! 
 

 

 
 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGz6nOgLPJAhXGDywKHQFWAg0QjRwIBw&url=http://www.dreamstime.com/stock-image-happy-snowman-girl-face-image7049831&bvm=bv.108194040,d.bGg&psig=AFQjCNHdLoMdq_PvD3Trs0Um9Nr2z8XtRQ&ust=1448796208378030
http://www.google.dk/imgres?q=gr%C3%B8nt+flag&hl=da&biw=1440&bih=760&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ufKe7RiEiYS3HM:&imgrefurl=http://uddannelsesforum2009.emu.dk/udstillere/oversigt/friluftsraadet.html&docid=9nRHZwdtSbb-yM&imgurl=http://uddannelsesforum2009.emu.dk/billeder/logo/udstillere/logo_friluftsraadet_gif.gif&w=423&h=140&ei=XwutTr6cOM6N4gSqzbSCDw&zoom=1
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JULEFEST 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kære elever, forældre, bedsteforældre, 

støtteforeningsmedlemmer, gamle elever og  

venner af huset 
 

Kildeskolens Støtteforening inviterer hermed til årets julefest 

 

Lørdag den 2. december mellem kl. 13:30 og 16:30 

 
Underholdning med børnene fra 0.-5.klasse starter kl. 14:00  

 

Nisseshow starter kl. 14:30  

 

Luciaoptog kl. 16:00  

 

Tombola med 8. klasse og loppemarked med 4. klasse - husk at tage penge med! 

 

Kaffe, te, sodavand, øl, æbleskiver og andet kan købes i køkkenet.  

 

Indgangsbillet koster 20,- for voksne og børn. Elever er gratis.  

 

Der er lodtrækning på indgangsbilletten, hvor der kan vindes flotte præmier. 

Præmierne bliver udtrukket lige efter Luciaoptoget.   

 

Vi glæder os rigtig meget til at julehygge med jer  
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LEGO-LEGO-LEGO 

SFO’en har brug for mere LEGO! 
Har I noget liggende og gerne vil give det videre, så vil 

SFO'en gerne være den lykkelige modtager!  

og skriveprocessen 
 

 

Arbejdet med skriftlig 

fremstilling nåede nye højder 

og begejstringen var stor, da 

eleverne modtog deres adgang 

til Office 365 - hele fem 

installationer, som indeholder 

Word, Excel, PowerPoint, 

OneNote og Outlook Express 

2016, til hver elev, samt 

muligheden for at arbejde i 

officepakken online.  

 

Skolens elever fra 5.-10 kl. har 

fået adgang. 

 

Sidste skoleår indførte 

dansklæreren i 6. klasse skriftlig fremstilling med klassen under prøvelignende forhold, og 

dér var fokus lagt på ”den spændende fortælling”. I år er vi gået skridtet videre og arbejder 

med indhold og layout – adgangen til Office 365 blev sat ind på det helt rigtige tidspunkt. 

 

Skoleårets første stil blev brugt som værktøj til den næste. Dansklæreren udfærdigede et 

program, som eleverne skulle gennemføre på den stil, de havde lavet, og sende den op i 

superligaen. De elever, der havde skrevet i hånden, skulle indskrive stilen på computer, og 

når de efterfølgende sammenlignede resultaterne, var forskellen markant!  

 

Med programmet som værktøj og målrettet undervisning i Word 2016 kunne eleverne 

modtage deres licens til Office 365 og afprøve deres færdigheder på den næste stil – it-

lokalet blev indrettet til prøven.  

 

Nu kan dansklæreren bruge stilene til at fokusere mere på grammatiske og tekniske dele – i 

den kommende tid fokuseres på skrivning i forskellige genrer, kommaregler samt 

sætningsanalyse.  
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Etwas deutsch – Jah? 
 

De nye hæfter gik som varmt brød - og tysklæreren kunne slet ikke følge med efterspørgslen! 

 

Det startede med, at en elev fra 

5. klasse opdagede hæftet ”Jeg 

Lærer Tysk”, et aktivitetshæfte 

som tysklæreren bruger som 

opstartsmateriale i 7. klasse. 

Hun satte jungletrommerne i 

gang, og snart stod eleverne fra 

5. klasse i kø, for at få tysk.  

 

Tysklæreren havde også lovet 

6. klasse, at de kunne få lov til 

at snuse lidt til tysk - hvis han 

troede, at han fik fred, tog han 

grueligt fejl! Bogdepotet blev 

hurtigt plyndret for tyske 

aktivitetshæfter, så læreren 

måtte genbestille tre gange!  

 

Når eleverne hungrer efter at arbejde med tysk, må man ikke standse dem!  

 
 

I 7. klasse blev elevernes uni-

login gjort aktive, så de nu fik 

adgang til det tyske bogsystem 

”Der Sprung”. De startede med 

et ordbogskursus, gennemgik 

aktivitetshæftet ”Jeg Lærer 

Tysk” - og så til ”Der Sprung”.  

 

Når eleverne befinder sig på 

den rigtige gradient, når de 

bruger hinanden til sparring og 

samtale, når de hører teksterne 

blive læst højt på deres mobiler 

via bogens hjemmeside og når 

de løser afvekslende opgaver – 

så er linjen lagt til tysktimer 

med en helt fantastisk koncentration og arbejdsro! 
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Sådan ligger landet… 
 

De elever, som har fravalgt 

tysk i 7. klasse, arbejder i 

stedet med geografi.  

 

For nylig har man fundet en 

Exoplanet, en planet lige som 

vores egen. Den ligger ca. 

750 lysår væk og er 

inspiration til projektet 

”Sådan Ligger Landet…”  

 

Geografilæreren har 

overdraget landområder fra 

den nye planet til to elever 

og angivet deres størrelser i 

forhold til områder på 

Jorden.  

 

Jasmin er i gang med at bearbejde en model af sit land, som er et ø-rige på størrelse med 

Monaco. Emilie har fået et landområde, der er lige så stort som Frankrig. Hendes land er 

nabo til et diktatur og et kejserrige.  

 

Eleverne skal finde på 

byer, hovedstæder, 

beslutte styreform, tegne 

flag og skabe modeller af 

hver hovedstads centrum 

samt 2-3 seværdigheder.  

 

Undervejs udfordrer 

geografilæreren dem med 

breve, der indeholder 

opgaver, som passer til 

det valgte område - det er 

så spændende, at flere 

tyskelever også vil 

deltage, og det skal de 

nok få lov til! 
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CHILISMAGNING  – en skoledag i helvede! 
”Den dag, da drenge blev vikinger, og en pige blev valkyrie!”  

 

 

Bhut Jolokia eller ”Ghostchili” ligger på 4. 

pladsen over verdens stærkeste chilifrugter. 

 

Modsat andre chilifrugter, starter den mild 

og frisk i de første 30 sekunder – og derefter 

bryder helvede løs! 

 

Den befinder sig i en kategori, som Chili-

Klaus benævner som; ”Husk, at der er 

nogen, der elsker dig!” 
 

Nogen var veteraner, og andre var med for 

første gang. Drengene i 7. klasse 

udfordrerede hinanden og piskede stemningen op i ugen inden. De var dog alle i dyb krise og 

mere koncentreret om egen overlevelse end at vurdere andres indsats!.  

 

Chilismagningen er nærmest blevet en tradition! 

  

Noget kan slet ikke beskrives –det skal ses: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=olrYrR2pJ18&t=9s 

https://www.youtube.com/watch?v=olrYrR2pJ18&t=9s
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En vigtig besked fra sundhedsplejersken 
 

Sundhedsplejerskerne i Valby-området har gennem det meste af 2017 haft et øget antal 

børnefødsler, som har medført mange barselbesøg for den enkelte sundhedsplejerske.  

 

Sammen med forvaltningen er der drøftet forskellige muligheder i forhold til betjening af 

skolerne.  

  

Det betyder at: 

 

 De Sundhedspædagogiske aktiviteter gennemføres i 2018. 

 

 1. klasses samtalerne, afholdes som udgangspunkt uden forældre.  

Sundhedsplejersken tager børnene ned enkeltvist eller i grupper, hvor de måles og 

vejes, så vi får to målinger på hinanden følgende år. Såfremt der er tale om børn, hvor 

der er særlige behov, der skal følges op på – eller hvis barnet ikke har modtaget en 

indskolingsundersøgelse, gennemføres samtalen enkeltvist og sammen med forældre. 

  

 Sundhedsplejersken kan enkelte dage være nødt til at tage på småbørnsbesøg i løbet af 

en skoledag – og vil derfor ikke altid være til stede på skole hele dagen. 

 

 Sundhedsplejersken indgår så vidt muligt i forskellige møder, men på pressede dage 

eller uger kan det være nødvendigt at melde afbud. 

 

 

  

  

Det kræver 

samarbejde 

at komme 

til tops! 
 

… på tur med Karen 

Marie   
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Førstehjælp i 5. klasse  
 

Så er 5. klasse færdige 

med undervisningen i 

førstehjælp.  

 

Forløbet har været en stor 

succes, så eleverne er nu 

blevet rigtig gode til 

hjerte-lunge-redning.  

 

Som eksamen på forløbet 

blev der arbejdet med 

hjerte-lunge-redning i 15 

minutter.  

 

I København kan man gå 

ud fra, at en ambulance 

er fremme på 7 minutter, 

når et menneske får 

hjertestop – derfor skulle eleverne klare 15 minutter, så de nu ved, at de kan gøre noget 

effektivt for at redde et menneskeliv.  

 

Super flot af alle eleverne i 5. klasse! 
 

 

Halbal  
 

8., 9. og 10. klasse var i 

Teater V for at se 

forestillingen Halbal, som 

handlede om doping, 

stoffer og hvordan det 

påvirker livet for dem, der 

har med det at gøre.  

 

Det var en anderledes 

teaterforestilling, som i højt 

tempo behandlede emnet 

fra forskellige vinkler – og 

det gav stof til eftertanke. 
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Andrew og Hilda  
 

3. klasse er i gang med at lære om 

Andrew og Hilda, to børn fra 

Uganda, og om hvordan livet er for 

børn i Afrika.  

 

Én af de ting, som er meget 

anderledes end vores hverdag, er, at 

børnene hver onsdag skal marchere i 

skolegården i 1½ time - midt i 

middagssolen. Og så synes de, at det er super sjovt, så det måtte vi da lige prøve med det 

samme. Og så sjovt var det heller ikke! 

 

GoCook  
 

I år var vi atter heldige at få 

smagekasser fra GoCook, så vi kunne 

lave mad af danske grønsager.  

 

Eleverne i 4. og 6. klasse tilberedte 

Falafel og gulerods-dessert.  

 

Efter timen fik de opskriftshæfter med 

hjem, så de nu kan lave lækker og sund 

mad derhjemme. 

 

 

Affalds-spil i 3 klasse  
 

I 3. klasse blev der drøftet affaldssortering gennem 

tiden og forløbet blev afsluttet med et affaldsspil. 

 

Her kunne man selv vælge hvilken fremtid, man vil 

have – om det skulle være et high-tech samfund 

eller et hippie-øko liv.  

 

Debatten var livlig om fordele og ulemper ved de 

to mulige leveformer.  
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KlimaNØRD  
 

5. klasse har arbejdet med hæftet 

KlimaNØRD, hvor eleverne lærer 

om klimaet på jorden, om 

udfordringer ved klimaet og om 

mulige løsninger. 

 

I hæftet findes en del forsøg, der 

hjælper med at synliggøre nogle af 

de emner, som klimadebatten handler 

om.  

 

Eleverne lavede forskellige forsøg, 

som bl.a. viste, hvordan man kan 

slukke et lys med CO2, og hvordan 

man kan ændre pH værdien i vand 

ved at ånde ned i det. Det var både 

sjovt og spændende! 

 
 

Tværfagligt projekt  
 

7. klasse er i gang med 

deres første tværfaglige 

projekt, som handler om 

hverdagens kemi.   

 

Eleverne er delt op i 

grupper, som hver 

beskæftiger sig med et rum 

i hjemmet.  

 

Eleverne skal så undersøge, 

hvilke kemiske stoffer de 

støder på i de pågældende 

rum.  

 

Bagefter skal de finde på 

tre forsøg med de kemiske 

stoffer. Det kunne for eksempel være at påvise fosfat i vaskemidler eller at bestemme 

plasttyper.  
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Gensplejsning på KU  
 

9. klasse var på besøg på Københavns 

Universitet i et forløb om gensplejsning.  

 

Forløbet handlede om, hvordan man 

gensplejser planter, så de opnår bestemte 

ønskværdige egenskaber.  

 

Den giftige Kasava-plante kan for 

eksempel gøres mindre giftig og 

majsplanter kan gensplejses, så de 

indeholder insektgift, og på den måde 

undgår at blive angrebet af biller.  

 

Eleverne fik lov til at afprøve metoden, som man bruger til at gensplejse planter.  

 

 

 

Kommunalvalget 
 

I november arbejdede 8. og 9. 

klasse med kommunalvalget i 

samfundsfag. 

 

De havde nogle spændende forløb 

i begge klasser, og især da 

eleverne kommer fra otte 

forskellige kommuner, som deres 

projekter handlede om. 

 

Det samlede forløb var delt i tre. 

Først skulle eleverne indsamle informationer om kommunernes aktiviteter og byrådets 

funktioner. Derefter udarbejdede grupperne et spørgeskema, som de fik svar på i deres 

respektive kommuner – eleverne skulle bl.a. undersøge, hvor meget folk egentlig ved om 

kommunerne og finde ud af hvilke områder, folk syntes var de vigtigste i valgkampen. 

Spørgsmålet om 16-åriges ret til at stemme blev også berørt – og det var der delte meninger 

om! Sidste del bestod i at sammenligne valgresultaterne med forrige valg og komme med 

bud på, hvad ændringerne kunne skyldes.  

 

Alt i alt nogle lærerige uger og gode fremlæggelser. Tak til 8. og 9. for godt arbejde – nu er 

de klar til at stemme ved næste kommunalvalg! 
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En hilsen fra Sørens Juleværksted... 
 

 

Søren er ved at varme op til en spændende tid med kreative elever, som har fået den 

glimrende ide, at man jo selv kan lave julegaver til familie og venner.  

 

Her nogle skønne billeder!     
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I ønskes alle en 

glædelig Jul og et 
Godt Nytår! 

 

... og vi glæder os til at se jer alle efter juleferien!  


