
Foråret er over os! 
 

Sneen trak sig, solen brød frem og der blev leget i 

skolegården – det er en skøn tid!  

 

Og så var der lige en vinterferie, der skulle afholdes – til 

stor fornøjelse for alle elever, men sandelig også for de 25 

børn som deltog i SFO’ens arrangementer. De besøgte 

museer, var på vandreture og kunne lige nå en enkelt 

hjemmedag med Valentinskort, film og hjemmebagte 

kanelsnegle.  

 

Apropos lækkerier: Efter ferien fik vi besøg af 20-25 

dygtige unge mennesker, som er ved at uddanne sig til kok 

på Hotel- og Restaurantskolen. De gav den hele armen 

med god mad til alle på skolen. Jo, de havde god grund til 

at være stolte over deres kreationer! 

  

Og ellers blev der knoklet i alle klasser med bøger, 

foredrag, folketingsvalg, film og spændende forløb.     

 

Vær opmærksom på at der er Ordinær Generalforsamling 

tirsdag den 23/4 kl. 19:00 – sæt mærke i kalenderen og 

deltag! Alle forslag til behandling skal sendes til 

info@kildeskolen.dk eller afleveres på kontoret senest 

tirsdag den 9/4. 

 

Og ellers må du nyde et spændende nummer af 

Kildeskolenyt!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   

Kildeskolen  

Høffdingsvej 14 
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Skolekalender  

Marts                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag 1.  

  

Mandag 4. Så er der FASTELAVNSFEST for alle elever i 0. til 4. klasse 

Kom udklædt – vi skal have en sjov dag!   

Tirsdag 5. Forældrekonsultation 2. klasse 

Onsdag 6.  

Torsdag 7. Forældrekonsultation 5. klasse 

Fredag 8.  

  

Mandag 11.  

Tirsdag 12. Forældrekonsultation 4. klasse 

Onsdag 13.  

Torsdag 14. Forældremøde i 6. og 7. klasse 

Fredag 15.  

  

Mandag 18. Forældrekonsultation 3. klasse 

Terminsprøver II 

i 9. og 10. klasse 

Tirsdag 19.  

Onsdag 20.  

Torsdag 21.  

Fredag 22.  

  

Mandag 25. Forældrekonsultation 9. klasse 

Tirsdag 26. Forældrekonsultation 10. klasse 

Forældremøde 5. klasse 

Onsdag 27. Forældrekonsultation 8. klasse 

Torsdag 28.  

Fredag 29.  

 

 

Der er kaffe i SFO’en  

fredag den 29/3 mellem 14:00 og 16:00!  

 

Husk Ordinær Generalforsamling tirsdag 23/4 kl. 19:00 
Alle forslag skal være hos Bestyrelsen senest 9/4 
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På vinterferie med SFO'en 
Af Anne-Marie, leder af SFO'en 

  

I skolens vinterferie havde SFO’en en dejlig uge med godt 25 børn hver dag. 

 

Første dag tog vi ind og så den flotte Vikingeudstilling på Nationalmuseet, som Jim Lyngvild 

har skabt. Vi prøvede også en masse Kedsomhedsknapper, som giver specielt spændende 

oplevelser rundt om i museet: Et spøgelse fra Aalborg, en kanon der skyder hul i museet og 

meget andet! 

 

Da vi kom ind i området for Indiens 

kultur, fortalte Misra om Shiva – og 

så nød vi selvfølgelig at handle i 

museumskiosken! 

 

Næste dag tog vi i Dyrehaven. Vi 

ville helt ud til Eremitageslottet og 

havde i øvrigt et helt fantastisk 

solskinsvejr. Vi nåede frem og 

nærstuderede detaljerne af slottets 

facade. Træerne så vidunderligt 

smukke ud i den skarpe sol!!  
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Vi vandrede afsted og respekterede skovens vildt ved at 

være forholdsvis stille og holdt alle sanser åbne. Nogle af 

børnene kom helt tæt på et dådyr – jo, vi nød alle den 

vidunderlige natur, som blev serveret på et sølvfad, mens vi 

vandrede afsted! 

 

Midt i ugen var der 

Hjemmedag, hvor vi 

sammen med Søren 

gjorde klar til at kunne 

dele Valentinskort ud 

– det var jo 

Valentinsdag næste 

dag. Børnene var også 

i køkkenet, hvor der 

blev lavet en kæmpe portion kanelsnegle.  

 

Vi nød også at flade ud foran filmen om ”Skønheden og 

Udyret”, hvor kærligheden vinder til sidst!  

 

Torsdag tog vi op til Rungsted, hvor vi deltog i et 

Skoletjeneste-forløb. Vi blev vist rundt i Karen Blixens 

hus og fik højtlæsning om engang, hvor hun adopterede 

en antilope-baby og holdt den i sit hus. Imens tegnede alle! Vi lærte også, at hun havde et tæt 

forhold til alle slags dyr og 

mennesker. Senere fik vi lov 

til at sidde i den lille smukke 

cafe, og da vi opførte os meget 

pænt, blev vi inviteret til at 

komme på besøg en anden 

gang! 

 

Karen Blixen havde faktisk tre 

leveregler, som hun fandt 

meget væsentlige:  

KÆRLIGHED, HUMOR og 

MOD. Og så havde hun en 

formidabel evne til at komme 

videre trods modgang. 

Gennem 17 år havde hun en 

kaffefarm i Afrika og var 

desuden en dygtig billedkunstner. Vi så hendes smukke hjem, og fik hende ”helt ind under 

huden” – og vandrede derfra med et dejligt stykke chokoladekage, som caféen havde bagt til 

os i anledning af Valentinsdag! 
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Ugen sluttede med en skøn oplevelse på 

skøjtebanen ved Frederiksberg Haves Runddel. I 

mere end 1½ time øvede vi os med skøjtningen, 

og man kunne virkelig se børnenes fremgang, 

modighed og vilje til at stå på skøjter. Det gør vi 

da straks til en fast vinterferietradition!   

 

Efter skøjtningen besøgte vi Frederiksberg Have 

og nød nogle rigtig gode timer med fri leg i solen 

på legepladsen. Vi havde varm kakao med i 

rullevognen og satte os på en lang stenslange i 

solen til et lille pusterum! Der kom 

endda en mor med en lille baby og 

spurgte, om babyen også kunne få 

lidt kakao! Det sagde vi da ja til, og 

syntes det var sjovt! 

 

Jo – vi havde en skøn SFO-vinterferie!  
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ZAPPA 
 

Brüllcreme, pubertet og 

drengestreger til tonerne af 

”Don´t Make My Baby Blue” 

med The Shadows – og så var 

7. klasse klar til forløbet om 

ZAPPA, en fantastisk historie 

skrevet af Bjarne Reuter. 

 

Tre gutter med forskellige 

baggrunde og drengestreger 

der bliver til alvor. Det er 

plottet i historien, som 

fortæller eleverne om, hvordan det var at være ung i 60´erne, og en historie som eleverne kan 

sammenligne med nutidens ungdomsliv. 

 

Eleverne gennemgår bogen i 

højtlæsningsgrupper og klarer en 

masse ord og udtryk op undervejs. 

Sproget har jo ændret sig. Til bogen 

har klasselæreren lavet et 

opgavehæfte, som bruger dele af 

bogens kapitler til at give eleverne 

en levende forståelse af den danske 

grammatik.  

 

Der knokles med forløbet, og når 

eleverne er færdige, skal de se 

filmen, som er drejet over bogen. 

  

Der afsluttes med en retssag, hvor 

klasselokalet bliver indrettet som retssal. Der udpeges to elever, som skal forberede forsvar 

og anklageskrift for de tre drenge. Andre skal spille drengenes og slikmutters roller. Den 

ærværdige dommer er læreren, som fik en rigtig dommer til at lave en domsafsigelse over 

drengene, da forløbet blev brugt tidligere. 

 

Grunden til at valget faldt på ZAPPA, og at forløbet ender med en retssag, er, at klassen har 

kriminalitet som årets emne. 

 

Og hvad gør man så med de elever, som har besvær med læsning af romanen? Ganske 

enkelt: Der afspilles en lyd-CD og eleverne følger med i teksten. Samme metode bruges i 4. 

klasse med den pragtfulde bog Brødrene Løvehjerte. 



 

 

7 

Kroppen 
 

I 4. klasse har eleverne arbejdet 

med kroppens mange funktioner.   

 

Nu er de i gang med at tegne 

modeller af kroppe i naturligt 

format (altså 1 til 1) med de 

forskellige funktioner – lunger, 

blodets kredsløb eller muskler. 

 

Det er meget lærerigt!  

 

 

Grønt Flag for 8. gang! 

  

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag den 10/4 holder vi Grønt Flag festdag, hvor vi får overrakt det 8. Grønne Flag på 

skolen.  

Emnet er igen Natur, som eleverne har arbejdet med i Natur og Teknik.  

Vores biodiversitets-projekt, hvor vi holder øje med hvilke dyr og planter, der er på skolens 

område, er blevet en fast del af 3. eller 4. klasses pensum – og til foråret skal vi atter have 

sommerfuglelarver. 

Den 10/4 hejser vi det nye flag efter spisepausen kl. 12:15, og 9. klasses eleverne vil vise 

nogle af deres projekter frem. Traditionen tro serveres kaffe og kage i kælderen. 
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Lommefilm 
 

I 6. og 8. klasse havde vi besøg en hel 

dag af Kasper fra Lommefilm.  

 

Inden besøget arbejdede eleverne med 

FN´s 17 Verdensmål, hvor de blandt 

andet så, hvordan der i 2015 blev sat 

mål for en bedre verden i 2030.  

 

Lommefilm holder til i Avedørebyen 

og har gennem mange år arbejdet med 

undervisning af skoleelever.  

 

Deres projekt om Verdensmålene 

er bygget op, så eleverne selv laver 

en film om, hvad de kan gøre for at 

målene nås.  

 

Vi havde fire grupper, der lavede 

hver deres film. Det var nogle gode 

emner, som blev behandlet: 

Markus fra 8. fortalte, at han flere 

gange har været i udlandet og 

deltaget i internationale lejre, hvor 

man finder ud af, hvordan folk  

 

lever andre steder i verden.  

 

Emmely fra 6. klasse og 

Thobias fra 8. var 

hovedpersoner i hver deres film 

om, hvordan de genbruger 

affald for at spare på Jordens 

resurser.  

 

Isabella fra 6. klasse fortalte om 

Unge for Menneskerettigheder, 

som hun selv er en del af. 

 

Filmene kan snart ses på 

Lommefilms hjemmeside. 
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Besøg fra Hotel- og Restaurantskolen  
 

Hvad ville du sige til at 

få besøg af 20-25 kokke, 

som serverer pragtfuld 

mad til dig og 189 sultne 

venner?  

 

Det var nøjagtigt, hvad 

der skete en onsdag i 

februar, hvor elever fra 

Hotel- og 

Restaurantskolen i 

Valby stod for dagens 

varme mad som del af 

deres uddannelse.   

 

Menuen stod på de skønneste lækkerier, som  

 

• Kartoffelmos med svampe-kompot og friske æbler. 

 

• Pho (vietnamesisk suppe) og friske forårsruller med rejer. 

 

• Vege-burgere med kartoffelchips og sennepsmayo. 

 

• Og til dessert: Mørdejsbund med Lemmon curd og karamelliseret marengs på toppen. 

 

Ikke noget at sig til at alle elever og lærere var begejstrede – og mætte! 

En kæmpe tak til de dygtige kokke og deres lærer, Jesper. Kom endelig igen! 
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Folketingsvalg på 

skolen 
 

Som lovet i sidste nummer af Kildeskolenyt!, får 

du nu indblik i sidste uge af Skolevalg 2019. 

  

Efter et godt debatarrangement med besøg af de 

mange ungdomspolitikere var turen kommet til 

elevernes fremlæggelse af deres politiske 

kampagner med egne mærkesager.  

 

Næsten alle var klar til at sætte deres kryds, og 

de, som stadig var i tvivl, tog en spændende 

dialog på tværs af klasserne.  

  

Tradition tro havde vi valgt at involvere 7. klasse 

som tilforordnede. Så torsdag den 31. januar kl. 

12.30 blev valget ringet ind, og 7. klasse kunne tage imod alle de stemmeberettigede elever 

fra 8.-10. klasse, som skulle en tur i stemmeboksen. Efter en time var alle kryds sat, alle 

havde været forbi, der var højt humør og dyb koncentration både indenfor og udenfor 

stemmeboksen. 

  

Den sidste opgave var nu at tælle stemmerne.  

 

Fire elever fra 7. klasse 

åbnede stemmeurnen, og 

stemmerne blev optalt. En 

nervepirrende opgave, da 

antallet af valgkort skulle 

passe med antallet af 

stemmer i boksen.  

 

Efter to optællingsrunder var 

den hjemme!  

  

Det blev rød blok, som med  

65,8 % tog sejren på 

Kildeskolen, På landsplan 

vandt blå blok med 51,3% af 

stemmerne. 

 


