
Foråret er på vej! 
 

I marts var 10. klasse i Rom, eksamensdagene blev lagt 

for afgangseleverne, det digitale eksamenssystem blev 

testet, elever var på besøg på WasteLab og andre på 

KloakLab, der var Brobygning i 8. klasse, Unplugged med 

3. og 4. klasse, vi fik ny pedel - og så havde vi et 

vidunderligt besøg af et ensemble fra Copenhagen Phil. En 

kæmpe musikalsk oplevelse for rigtig mange elever! Og 

endelig var der tre dages skønne aktiviteter i SFO'en, mens 

alle andre holdt Påskeferie. Sikke en måned! 

 

April byder både på Skolefoto, årets anden 

Arbejdsweekend, fejring af det 7. Grønne Flag og den 

Ordinære Generalforsamling. 

 

Kom og vær med til at fejre flaget - alle er velkomne! 

  

Udfyld fotopapirerne, så vi får en let afvikling. 

 

Husk at melde jer til Arbejdsweekenden, hvis I ikke deltog 

sidste gang. Hver familie skal jo bare stille op ½ dag i 

løbet af skoleåret!   

 

Og endelig: Deltag i den Ordinære Generalforsamling - 

Kildeskolen tilhører os alle sammen!                   

 

Og sådan kan man mærke forårets ankomst på 

Kildeskolen! 
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Skolekalender  

April                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Mandag 2.  

Tirsdag 3  

Onsdag 4.  

Torsdag 5.   

Fredag 6. Sidste dag for tilmelding til overlevelsesturen Eaglewatch Force 

Tilmeld til Dennis på: dennis.kildeskolen@gmail.com    

  

Mandag 9.  

Tirsdag 10.  

Onsdag 11.  

Torsdag 12. DET 7. GRØNNE FLAG FEJRES - 12:30 

Forældrekonsultation 0. klasse 

Fredag 13.  

  

Mandag 16.  

Tirsdag 17. Forældrekonsultation 5. klasse 

Sidste dag for tilmelding til Arbejdsweekend 

Onsdag 18.  

Torsdag 19. 
SKOLEFOTO 

Fredag 20. 

Lørdag 21. 
ARBEJDSWEEKEND 

Søndag 22. 

Mandag 23. Sidste dag for indsendelse af forslag til 

Bestyrelsen før Generalforsamlingen - 

info@kildeskolen.dk   

Lejrskole 5. klasse Tirsdag 24. Forældrekonsultation 2. klasse 

Forældrekonsultation 8. klasse 

Onsdag 25.  

Torsdag 26.  

Fredag 27. Store Bededag - Hele skolen er lukket 

  

Mandag 30. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

Husk at der er kaffe i SFO’en fredag den 20/4 

mellem 14:00 og 16:00!  
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Indkaldelse til Arbejdsweekend 
 
 

Lørdag den 21/4 og søndag den 22/4 er der arbejdsweekend på Kildeskolen. 

 

I de to dage mødes lærere, forældre og elever for at gøre vores skole pænere og bedre. 

 

 Og der er mange projekter:  

 

 Der skal vaskes vægge 

 Vi skal male paneler og dørkarme  

 Indgangsdøren skal males 

 Håndfang og vindueskarme på trapperne skal males 

 Der skal plantes i skolegården 

 Der skal males legeredskaber og legehus  

 Efter aftaler med klasselæreren kan du også hjælpe med at gøre rent, reparere eller 

indbinde bøger i dit barns klasse 

 

Jo flere vi bliver, des mere kan vi nå!    

 

Vi starter lørdag og søndag klokken 10:00 og holder åbent til 18:00 – der arrangeres 

selvfølgelig frokost for alle deltagere! 

 

Husk ordningen med den ½ dag/1 gang om året!  

 

Vi ses  

 

Niels Bergstedt 

 

Kom så meget I kan - giv besked til klasselæreren senest tirsdag den 17/4!  

 

Navn: ___________________________________________________________________ 

 

Barnets navn:______________________________________________  Klasse: ________ 

 

Fra vores familie kommer : 1____   2_____ 3_____ 4_____ og hjælper. 

 

Jeg/vi deltager lørdag klokken _________til klokken ________   

 

Jeg/vi deltager søndag klokken ________ til klokken ________ 

 

(I kan også sende en SMS til klasselæreren - det er lettere!) 
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Indkaldelse til Ordinær 

Generalforsamling 

 
                          

 

 

 Valby, den 1. april 2018 

 

Hermed indbydes alle forældre til den årlige ordinære generalforsamling. 

 

Dato: Mandag den 30. april 2018 

Tid:  Kl. 19:00 

Hvor:  På lærerværelset 

 

 

Dagsordenen er som følger: 

 

1) Valg af dirigent 

2) Valg af referent 

3) Bestyrelsen aflægger beretning 

4) Det reviderede regnskab forelægges til orientering 

5) Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

6) Indkomne forslag 

7) Eventuelt 

 

 

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være 

bestyrelsen i hænde senest mandag den 23. april. Forslag skal sendes/afleveres eller mailes til 

Karna, skolens sekretær på 2. sal - send det gerne på info@kildeskolen.dk.   

 

 

Glæder mig til godt fremmøde!! 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bjørn Flygenring  

Bestyrelsesformand 
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Med 10. til Rom 
Af Anne-Mette Rix, klasselærer 

 

Søndag den 18. marts drog 10. klasse af sted på studietur til Rom. Vejrudsigten lovede ikke 

så meget solskin, men dog noget lunere vejr. Med en mellemlanding i Zürich kom vi uden 

problemer ned til Italiens hovedstad. Og ganske rigtigt var foråret kommet, som lovet. 

 

Om mandagen fik vi set den 

imponerende Peterspladsen, før vi 

drog med sightseeingbus rundt for at 

få det større overblik over byen... i 

silende regn. Jo, foråret var kommet. 

 

Bussen tog os rundt i hele byen, og vi 

kunne sidde og lade os imponere af de 

store bygninger og monumenter fra en 

tid, hvor danskerne stadig rendte rundt 

som hulemænd herhjemme. 
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Tirsdagen gik med et byløb, hvor der var taget hensyn til de indkøbslystne teenagere. De 

skulle løse nogle opgaver og bevæge sig rundt i byen. Finde den Spanske Trappe, Pantheon, 

Piazza Navona, Trevifontænen og til sidst Piazza del Popolo. I dette område ligger også 

masser af butikker og shoppingmuligheder, og det skulle der selvfølgelig være plads til. Nok 

er Rom fyldt med storslået historie og kultur, men intet kan slå en H&M eller MacDonalds! 

 

Onsdag fik vi først en rundvisning i Colosseum. 

Guiden kunne fortælle os en masse om kulturen 

omkring dette sted, og hvordan man havde 

opbygget denne kæmpe ved hjælp af "udhuggede 

legoklodser". Hun kunne fortælle, at hverken Kejser 

Nero, Cæsar eller den berygtede Gladiator 

nogensinde havde set eller sat deres ben i 

Colosseum, da stedet først blev bygget efter deres 

tid.  

 

Der røg Asterix' troværdighed! Efterfølgende blev 

vi vist rundt i Forum Romanum, der også bød på 

flere overraskende historier.  

 

Torsdag drog vi atter hjemad mod København og 

kulde. Det havde været en vidunderlig tur. Er der 

noget, som er sikkert, så er det, at pizza først giver 

mening, når man har smagt dem i Italien!  
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INVITATION! 

 

 

Grønt Flag hejsning – for 7. gang!  
 

Efter et års arbejde har vores Miljøråd atter gjort sig fortjent til et Grønt Flag! 

 

Det skal fejres!    

 

Vi hejser vores 7. flag  

 

Torsdag den 12 april klokken 12:30 
 

Alle forældre er velkomne! 

 

Henrik Palsmar fra Valby Lokaludvalg er inviteret til at hejse flag igen. Han har hjulpet os 

med flaghejsningen de sidste 5 år. 

 

I forbindelse med flaghejsningen vil 8. og 9. klasse præsenterer deres sidste tværfaglige 

projekter i naturfagene for skolens andre klasser og alle forældre.  

 

Kom og deltag i den store begivenhed!!! 

 

 

 

Ny pedel 
 

Vi har fået ny pedel - Claus.  

 

Claus er uddannet VVS'er og har gennem årene arbejdet 

med en hel del andre håndværk.  

 

Claus har allerede kastet sig over en masse af de opgaver, 

der skal løses, så vi hele tiden har en funktionel skole. 

 

Velkommen til Claus!    

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


 8 

Ensemble fra Copenhagen Phil på besøg! 
Af Christine Wenlock, musiklærer  
 

 

Vi var så privilegerede, at Laura og Tine fra Copenhagen Phil kom på besøg med 

henholdsvis violin og bratsch. Det er en del af projektet Musik På Tværs, som handler om at 

få den klassiske musik ud til skolebørnene.   

 

Alle elever fra 0. klasse til og med 7. kom til koncert i musiklokalet, som denne dag var fyldt 

med klassisk og moderne musik. 

 

Der blev lyttet, stillet spørgsmål og dirigeret! Der blev ligget på gulvet i 5 minutter, for så at 

svæve væk i fantasien og derefter fortælle, hvad man selv lige præcist fik ud af den musik, 

man hørte...og der var mange forskellige historier her! 

 

Ensemblet spillede forskellige stykker klassisk musik - bl.a. Mozart - og til sidst spillede de 

en sammensætning af forskellige numre, som eleverne skulle gætte, hvad var. Numrene 

bestod af Despacito, Jeg ved en Lærkerede, Star Wars temaet, Mariehønen Evigglad og 

mange andre. 

 

Det var en stor oplevelse - også for de lærere og vores skolesekretær, som sneg sig ned for 

suge stemningen til sig. 

 

Musik på Tværs er et undervisningsforløb, som starter med ensemblebesøg, dernæst 

gennemgår vi i musiktimerne på forskellig vis klassisk musik, som vi så til sidst, i starten af 

maj, kommer ind og oplever med Copenhagen Phil i DR's gamle koncertsal. 
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KloakLab - Avedøre Spildevandscenter  

 

10. klasse var en tur på Avedøre Spildevandscenter til undervisning i deres KloakLab.  

 

Sådan en tur byder på forskellige forsøg, hvor de mange trin i renseprocessen af spildevand 

efterprøves.  

 

Først skulle eleverne lave en mekanisk rensning af spildevand ved at hælde det gennem en si, 

sorterede affaldet og teste vandet. 

 

Eleverne udførte også forsøg med biologisk rensning. Ved hjælp af gær kunne de opleve, 

hvordan bakterier renser vandet for organiske affaldsstoffer. 

 

Endelig så vi nogle bakterier, der var hentet fra anlæggets store spildevandsbassiner. Her så 

vi bakterien hjuldyr forstørret cirka 10 gange.   

 

Efter en kold rundvisning, gennemgik eleverne resultaterne af deres forsøg med biologisk 

rensning. Det var en spændende dag.  
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WasteLab  

 

 

9. klasse var på besøg på WasteLab, hvor de fik en rundvisning på Vestforbrændingen og 

udførte en række forsøg. 

 

På Vestforbrændingen modtager man affald fra 19 kommuner - i alt 920.000 borgere og 

60.000 virksomheder! Det bliver til rigtig meget affald: Omkring 530.000 tons husholdnings- 

og erhvervsaffald.  

 

Vi så anlægget og fulgte hele processen fra modtagelse af affald, hvor skraldebilerne bliver 

vejet og der betales for det, de leverer. Siden så vi, hvordan affaldet forbrændes i store ovne, 

hvor temperaturen er ca. 1000 grader, og hvordan røgen renses for forskellige giftstoffer, 

inden der slippes CO2 og vanddamp ud af skorstenen.  

 

Vi blev skam også budt på boller og sandwich!  

 

Bagefter blev der lavet forsøg i laboratoriet. Her skulle eleverne vise, hvad der sker, når man 

brænder svovl af og renser røgen eller lukker den ud i atmosfæren.  

 

Der var et også forsøg med rensning af spildevand for kobber. I et andet kunne man se, 

hvordan slagger, resterne af forbrændingen, bliver renser for kobber. Endelig var der et 

forsøg, hvor man kunne se, hvad der brænder og hvad der ikke gør det.  

 

En meget lærerig dag - her opdager man, hvad der IKKE skal puttes i skraldespanden!  
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Generalprøve på de skriftlige eksamener  

 

I den forløbne måned har vi deltaget i Undervisningsministeriets testning af systemet til 

afvikling af skriftlige prøver, som fremover kun sker digitalt. For at opnå gnidningsfrie 

prøver til maj bad ministeriet grundskolerne om at deltage i generalprøverne. Vi valgte at 

deltage, først med begge klasser og siden med 9. klasse alene. Til sidst fungerede prøverne, 

som de skulle, så vi nu kan forvente en god afvikling af eksamenerne. 

 

Citronbatteri  
 

I 4. klasse arbejder eleverne med Unplugged, et forløb 

der handler om at forbedre sine energivaner. Dejligt at 

se at mange allerede er opmærksomme på deres 

energiforbrug - og så er der altid lige noget, der lige skal 

strammes op.  

 

En af aktiviteterne omhandler citronbatterier. Det er 

næsten magisk at se, hvordan man med fire halve 

citroner, ledninger og nogle søm, kan få en diode til at 

lyse! 

 

Da vi havde citroner til overs, fik 3. klasse også lov til at 

prøve. Selvfølgelig!  
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Brobygning i 8. klasse 
Af Zishan Ali, klasselærer 

 

I uge 10 var 8. klasse på 

introduktionskursus, det vi 

tidligere har kendt som 

Brobygning. Kurserne blev 

afholdt i 2-dages forløb, de 

første to dage på en 

erhvervsskole og de sidste to 

på et gymnasium. 

  

Det første forløb foregik på 

Hotel- og Restaurantskolen. 

Første dag deltog eleverne i et 

oplevelsesbasseret 

læringsspil, hvor de var 

medarrangører af en fiktiv musikfestival kaldet Copenhagen Skills Loud Festival. Gennem 

praktiske opgaver var eleverne med til at skabe en festival og oplevede nødvendigheden af 

faglært arbejdskraft inden for flere fag. 

 

Om tirsdagen fik vi lov til at være kokkeelever - vi fik det rigtige arbejdstøj på og var klar  

kl. 8! Eleverne prøvede kræfter i køkkenet. Der blev lavet nogle gode bøffer og 

hjemmelavede burgerboller. De var super dygtige, så det blev til nogle gode burgere - det må 

vi prøve igen senere. 

  

Til det andet forløb foregik på et af Danmarks mest eftertragtede gymnasier, Ørestad 

Gymnasium. Eleverne synes godt om de mange faciliteter og moderne omgivelser, som 

gymnasiet kunne byde på. Selve undervisningen mindede meget om den, vi kender fra 

dagligdagen på Kildeskolen - tavleundervisning og opgaveløsning.  

 

Vi blev undervist i historie, kemi, matematik og biologi, så eleverne fik et godt billede af, 

hvordan fagene og undervisningen foregår i en 1.g klasse. Vi er heldigvis ikke de 32 elever, 

man ellers finder i en gymnasieklasse!  

  

Alt i alt fik eleverne lært en hel masse og fik ros af samtlige lærere, som vi havde i de 

forskellige forløb. Virkelig dejligt!  
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Påsketure med SFO'en 
Af Anne-Marie Spooner, SFO-leder 

 

Om mandagen ankom kasser med masser af 

kaniner i  keramik og æggebægre i træ - så 

der blev straks malet  med stor 

opmærksomhed og flid. Vi fik påskepyntet, 

og så var der lækre pandekager! En rigtig 

hyggedag, som sluttede med filmen ”HOP” 

om en påskehare fra Påskeøen. 

 

 

Både 1. og 2. klasse har gennemgået Picasso i 

Billedkunst, så det var med stor spænding, vi 

tog på langfart om tirsdagen til Louisiana ved 

Humlebæk for at se hans keramiske værker. Vi 

blev ikke skuffede!  

 

Vi  var også inde i den vidunderlige 3-etagers 

bygning, kaldet Børnehuset, hvor der er alt, 

hvad hjertet kan begære, for et kreativt barn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag gik turen til National Museet, som har 

fået en ordentlig  makeover. Der var nu kustoder 

i røde uniformer, masser at smil og 

imødekommenhed!  

 

Vi trykkede på ”kedsomhedsknapper”, hørte om 

spøgelset fra Ålborg, Egtvedpigens dødshistorie, 

tyven der var på jagt efter Guldhornene … og en 

masse andet. Jo, der var virkelig gang i den. 

Tre skønne dage! 


