Kildeskolenyt!
Så er vi i gang…
Efter en dejlig juleferie kickstartede vi det nye år med en
masse forskellige aktiviteter.
4. klasse underviste 1. klasse og kreerede tegninger af
kroppens organer, 8. var på KloakLab og 3. klasse
arbejdede med genbrugspapir.
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Og så var der projektuge i 9. og 10. klasse med
efterfølgende fremlæggelser. 9. havde valgt at arbejde med
problematikker vedrørende Unge, mens 10. beskæftigede
sig med erhverv og uddannelse.
I slutningen af januar mødte fire klasser
ungdomspolitikere fra partierne, som vi kender fra
folketinget. Det var en stor succes med spændende og
nærgående debatter.
Siden sommerferien har vi haft rigtig mange
indmeldinger, så lærerne har travlt med at hjælpe alle de
nye i gang – de ser alle ud til at trives godt her på skolen!
Der er stadig plads i næste års 0. klasse og 10. klasse. Hvis
du kender nogen, der er interesseret, må du endelig
invitere dem – vi afholder gerne et informationsmøde og
en rundtur.
… og så må du bare give dig tid og læse Kildeskolenyt!

© 2019 ved Kildeskolen Valby. Alle rettigheder forbeholdt. Kildeskolen Valby har licensrettighed til at
bruge Applied Scholastics TM (anvendt læring) undervisningsmetode. Applied Scholastics TM er et
indregistreret vare- og servicemærke, ejet af ABLE Int. (Association for Better Living and Education
International) og brugt med dets tilladelse.

Skolekalender
Februar
Fredag 1.
Mandag 4.
Tirsdag 5.
Onsdag 6.
Torsdag 7.
Fredag 8.
Mandag 11.
Tirsdag 12.
Onsdag 13.
Torsdag 14.
Fredag 15.

VINTERFERIE –
Ingen undervisning på skolen
SFO’en er åben mellem 7:00 og 17:00

Mandag 18.
Tirsdag 19.
Onsdag 20.
Torsdag 21.
Fredag 22.
Mandag 25.
Tirsdag 26.
Onsdag 27.
Torsdag 28.

Husk at der er kaffe i SFO’en den sidste fredag i måneden
mellem 14:00 og 16:00!
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Hvorfor 10. klasse? Af Niels Bergstedt, skoleleder
Der er mange spændende muligheder efter 9. klasse. Man kan gå i gymnasiet, tage en HF
eller en erhvervsuddannelse – så hvorfor blive på skolen og tage en 10. klasse?
Hvis man ønsker at klare sig godt i sin fremtidige uddannelse, skal det faglige fundament
være i orden. Det ligger i hele skolens rygrad og læringsmetode: Vi fortsætter ikke med
noget nyt, før vi er helt sikre på det, vi har gennemgået.
Problemet er, at man bliver forvirret – og måske giver op – hvis fundamentet ikke er i orden.
Prøv selv at stable træklodser: Hvis de nederste står skævt, vælter tårnet!
Den officielle melding er egentlig, at man kun skal have 02, 4 eller 5 i gennemsnit for at
kunne fortsætte på det næste uddannelsestrin. Med Undervisningsministeriets egne ord
betyder det, at eleverne kan gå videre med en minimal acceptabel grad af opfyldelse af
fagenes mål, med væsentlige mangler eller ”bare” med en del mangler.
Så kan følgende tal fra Danmarks Statistik om unges frafald på de forskellige uddannelser
vel ikke undre. Over en 5-års periode forlod:
39% en erhvervsuddannelse
15% gymnasiet
31% en kort videregående uddannelse
22% en mellemlang uddannelse
24% en bacheloruddannelse
13% en kandidatuddannelse
Det er derfor, at vi har en 10. klasse på Kildeskolen – vi ønsker at styrke eleverne fagligt og
give dem et ORDENTLIGT fundament, før de fortsætter deres uddannelser!
Det er let at forstå, når 10. klasses elever udtrykker, at det var deres bedste skoleår! Der kom
ro på – og de blev klædt godt på til de videre uddannelser!
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4. på besøg i 1. klasse
De små elever skal da nyde godt af, at de
store elever har lært og kan bruge
læringsmetoden – og de store har enorm
fornøjelse af at hjælpe de små!
Så der var gang i den og der blev lavet rigtig
mange eksamener, da 4. klasse besøgte 1. for
at hjælpe til.
En stor fornøjelse og kæmpe succes for alle.
Det er vist det man kalder en win-win!

OVERLEVELSESTUR EAGLEWATCH FORCE 2019

Årets overlevelsestur er blevet rykket til sin endelige dato:
Lørdag den 8. juni 21.30 til
Mandag den 10. juni kl. 9.00
Der venter os en fed weekend i samarbejde med Panzermuseum East ved Slagelse, som
bliver de perfekte rammer for deltagernes oplevelse af tiden med Den Kolde Krig og
Warszawa-pagten helt tæt på.
Da turen er rykket, så er informationsaftenen naturligvis også rykket. Det bliver afholdt:
Fredag den 26. april kl. 19.00 på skolens 2. sal
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Med 8. klasse på KloakLab
Som optakt til 8. klasses tværfaglige
projekt om drikkevand, besøgte
eleverne KloakLab, hvor de var turen
rundt på Avedøre Spildevands Center
og udførte forsøg i laboratoriet.

Fokus var på forsøg med gær, hvor eleverne rensede
sukker ud af vand – det er netop er den proces, der
bruges til at rense spildevand på det store anlæg.
Eleverne undersøgte også spildevandet under
mikroskop, hvor man kunne se strukturen af de
bakterier, der renser vores spildevand, samt de
mikroskopiske dyr, der lever i vandet.
Det var noget af en oplevelse!

Kroppen
I 4. klasse har vi arbejdet med kroppen.
Eleverne har gennemgået de forskellige
processer i kroppen, og vi har testet
mange af kroppens systemer.
Nu er eleverne gået i gang med at lave
modeller af systemerne i kroppen. Der
bliver tegnet spændende 1:1 modeller blandt andet af blodets kredsløb.
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Genbrugspapir
I 3. klasse har eleverne gjort klar til
at lave papir af klassens
papiraffald.
Det brugte papir blev findelt af
eleverne, derefter blødt op i vand
og blendet. Heraf fik vi papir-pulp,
som man kan lave nyt papir af.
Vi sluttede af med at alle fik lavet
et stykke papir, som de kunne tegne
eller skrive på.

Mikroskopet
I 7. klasse har eleverne set, hvordan ny
teknologi hjælper videnskaben.
Da mikroskopet blev opfundet, ændrede
det fuldstændig vores opfattelse af den
omgivende verden og gav os blandt
andet helt nye muligheder for at
behandle sygdomme. Bakterierne blev
ganske enkelt synlige!
Vi havde lånt et mikroskop, som man
kan slutte til en computer og som kan
forstørre 400 gange.
Det er blevet brugt til at artsbestemme
en vandloppe i en vandprøve fra en sø.
Vi så også elevernes hudceller og hår.
Det er betagende at få et nærbillede af
de helt små ting!
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Kulturaften…
Det er nogle spændende sager, som 8. klasse har
gang i.
I læringstiden er de fleste drenge ved at samle en
bilmotor, mens resten af klassen har kastet sig over
et filmprojekt – det her kan sagtens munde ud i en
god kulturaften!
Der var brug for at koble endnu mere kreativitet ind
i projektet, og på den måde kom madkunst ind i
billedet. Her er planen:
Hver 14. dag lærer eleverne at kreere flotte og
spændende desserter og forretter, som skal give et
indblik i, hvordan man skaber balance mellem
smagsoplevelser.
Vi starter med en pære/æble svane.
Pærens sødme passer perfekt til en bund af sprød
salat, tomat udskåret som blomster, rosiner, og
citronsaft, mens æblesvanens syrlighed passer
perfekt til en rede af 3 slags is og pynt af chokolade.
Senere kaster eleverne sig over lagkager med et
tema.
Her bruges både marcipan og fondant. Lad os se om
de også kommer til at kræse sig om en
bryllupskage?
En aften i slutningen af skoleåret, indrettes 2. sal
som en restaurant.
Her kan man se og smage elevernes kreationer,
opleve en kunstudstilling og blive underholdt af film
med 8. klassens oplevelser – og dette kun for en flad
50´er pr. næse!
Du hører nærmere!
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Bedre sent end aldrig
Den her må vi bare have med, selv om det
skete i december!
Den 13. december var 0. klasse på besøg i
Arbejdermuseet.
Undervisningsforløbet hed: “Da julen var
hjemmelavet”.
Vi fik først en rundvisning i familien
Hansens lille bitte lejlighed med køkken, en
stue hvor forældrene sov på en slå ud sofa,
et værelse til de tre børn og toilet i gården.
Julepynten lå i julekufferten og bestod mest
af kravlenisser af pap. Julekalenderen var et
glædeligt gensyn for familien, da alle låger
møjsommeligt blev lukket til igen, så den
kunne bruges til næste jul.
Familiens børn fik én gave hver. Pigen på 4
år fik sin egen dukkeseng – den havde
faderen malet fint og pakket ind – og de to
drenge fik hjemmestrikkede sokker – og det
var de lykkelige for! Noget af en kontrast til
vores overflodsjul.
Til sidst kom vi ind i værkstedet, hvor
eleverne lærte at lave en garnnisse, som de
fik med hjem.
Tag jeres børn med – der er så meget at
opleve og lære på Arbejdermuseet!
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Projektugen
I årets først dage var der
projektuge i 9. og 10. klasse.
Mens 10. klasse arbejdede
med uddannelse og erhverv,
beskæftigede 9. sig med
forskellige
problemformuleringer under
overskriften Unge.
De inddelte sig i fem grupper
og havde dermed 5
underemner: kriminalitet,
selvskade, teknologi, mode
og stoffer.
Eleverne formulerede selv
deres problemstillinger og brugte ugen på at finde svar.
Der blev interviewet eksperter og delt spørgeskemaer ud. Der blev set på statistikker og
diagrammer, og viden fra fagene blev sat i spil i nye brugbare sammenhænge.
Projekterne afsluttedes med fremlæggelser for forældre og lærere. Samlet set et spændende
forløb, hvor vi alle blev klogere og blev mindet om, at det man lærer i skolen, skal bruges
ude i virkeligheden!
I 10. klasse fremlagde eleverne deres uddannelsesprojekter
for klassen.
Vi hørte om vejen til at blive jurist, frisør, arkitekt,
socialrådgiver og flere andre.
Det blev en særdeles interessant dag, hvor de unge
redegjorde for mange af de facetter, man skal tage stilling
til, i valget af uddannelse og erhverv.

En stor tak til alle elever i 9. og 10. klasse for
velgennemførte projekter!
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Skolevalg 2019
Af Zishan Ali

Søndag den 13. januar udskrev statsminister Lars Løkke Rasmussen Skolevalg 2019, som er en autentisk
gennemført valghandling for 8., 9. og 10. klasser, med næsten 80.000 elever fra hele landet som deltagere.
Naturligvis (og traditionen tro) er vores klasser også med! De har nu været i gang i tre uger – i den første
tyggede de sig igennem 24 mærkesager, hvoraf de hver især skulle vælge 3. Her efter skulle de lave
kampagner for deres mærkesager.
Tirsdag den 29. januar fik vi besøg af 7 ungdomspolitikere fra hele det politiske spekter. Der var lagt op til
paneldebat, hvor vi diskuterede nogle af de emner, som eleverne havde valgt.
Det er nu elevernes opgave at vurdere hvilket parti, der bedst repræsenterer deres holdninger, og som de
derfor vil stemme på. Det bliver spændende at se, hvor de sætter krydset den 31. januar.
Resultatet af Skolevalg 2019 bliver afsløret torsdag den 31. januar mellem 19 og 20 på Folketingets tv-kanal,
hjemmeside og Facebook-side i en liveudsendelse fra Landstingssalen på Christiansborg.
Resultatet af vores skolevalg kan I læse mere om i næste nummer af Kildeskolenyt.

◙
10

