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I gang med 2005!
Velkommen tilbage fra juleferie og: Godt Nytår! En tid
med god mad, fest og massevis af hygge er overstået, og
vi skal nu i gang med skoleårets sidste halvdel – en
periode med intens aktivitet!
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Vi har valgt at bringe skolens ordensreglement, som er
fundamentet for skolens arbejde med eleverne. Reglerne
bygger på mange års erfaringer, og beskriver hvad der skal
til, for at eleverne kan opnå de bedste resultater. Prøv at
læse dem igennem! Er der noget, du kunne bidrage bedre
med som forælder? Der kunne måske være behov for et
nytårsforsæt eller to.
9. og 9/10. klasses eleverne er klar over, at de afsluttende
eksamener står for døren. Den skriftlige del foregår nemlig
i starten af maj måned, mens den mundtlige strækker sig
fra slutningen af maj ind i juni.
Mange af eleverne har allerede besluttet, hvilke
uddannelser de skal videre med, når skoleåret er afsluttet –
men ikke alle! Det er tid til at besøge vores skolevejleder
Peter Jensen – han bidrager med en artikel.
Til sidst i Kildeskolenyt! kan du se billeder fra vores
julefest – der var desværre ikke plads til alle elevernes
flotte indslag!

Kildeskolenyt! findes i farver på vores hjemmeside www.kildeskolen.dk, hvorfra det er
muligt at downloade bladet.
Indslag til Kildeskolenyt! kan sendes til Kildeskolen eller mailes til
nielsbergstedt@post.tele.dk eller kildeskolen@kildeskolen.dk

Skolekalender
Januar
Mandag 3.
Tirsdag 4.
Onsdag 5.
Torsdag 6.
Fredag 7.
Lørdag 8.

Dansk Friskoleforening afholder møde om Skolernes frihed,
undervisningsmål og tilsynsstramning.
Mødet afholdes på Balle Fri- og Ungdomsskole mellem 11:00 og
17:00. Adressen er: Ballevej 57, 7182 Bredsten
For mere information: www.friskoleforening.dk

Mandag 10.
Tirsdag 11.
Onsdag 12.
Torsdag 13.
Fredag 14.
Mandag 17.
Tirsdag 18.
Onsdag 19.
Torsdag 20.
Fredag 21.
Mandag 24
Tirsdag 25.
Onsdag 26.
Torsdag 27.
Fredag 28.

Fra den 17/12 til den 28/12 er der temauger for 9. samt 9/10.
klasserne temaet er denne gang: Uddannelse.

Mandag 31.

Hvis du vil have sat en dato på skolekalenderen, skal du skrive til skolen eller
e-maile om den. Gør det inden den 20. i måneden!
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Skolens ordensregler
Når mennesker skal fungere sammen i en gruppe, må de have kendte og accepterede regler,
der fastlægger, hvad der forventes af hvert medlem og hvad der er god opførsel. Hvis
reglerne er fornuftige, og hvis medlemmerne retter sig efter dem, kan gruppen opnå bedre
resultater.
Kildeskolens ordensregler bygger på mange års erfaring og har som mål at skabe det bedst
mulige studiemiljø, hvor eleverne kan færdes trygt og hvor de kan opnå de bedst mulige
faglige resultater.
I sin fulde ordlyd er reglementet:
Det er mit formål at være flittig, ærlig og målbevidst for at opnå så stor viden som muligt og
derved selv tage ansvar for min fremtid.
Jeg vil være et godt eksempel for andre, så alle får de bedste muligheder for at udnytte deres
evner.
Jeg er indforstået med, at jeg også uden for skoletiden overholder landets love.
Jeg har forstået, at skolens regler er lavet, for at alle elever kan få mest ud af deres
skolegang og have det rart og trygt på skolen.
Derfor vil jeg sørge for:
1) at være til stede ved hvert navneopråb. Hvis jeg er forhindret, vil jeg give skolen besked i
god tid før navneopråb.
2) at have sovet nok, spist morgenmad, have frokost med på skolen, og ikke spise slik og
tyggegummi i skoletiden, så jeg altid er frisk til at studere.
3) at have alle nødvendige materialer klar hver time: skrive- og regneredskaber,
checksheets*, bøger, hæfter eller gymnastiktøj – og sidde på min plads, så læreren kan lave
navneopråb.
4) at anvende alt det jeg har lært om studieteknikken, så jeg virkelig forstår og kan bruge alle
de fag, jeg studerer.
5) kun at forlade skolens område med tilladelse fra en lærer.
6) at passe på mine egne, mine kammeraters og alle skolens ejendele og være med til at
klassen og fællesområderne altid ser pæne ud.
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7) altid at være høflig og hensynsfuld over for alle voksne og børn på skolen.
8) at tage ansvar for mine studier ved at arbejde ærligt og flittigt for at nå mine mål i timerne
og lave de aftalte lektier hjemme eller på skolen, samt aflevere studiepoint dagligt.
9) at være villig til at tage ansvar for at løse ethvert problem angående mit studie, min egen
eller andres opførsel.
10) at have en god og høflig opførsel på vej til og fra skole, så skolen og eleverne altid har et
godt ry.
Desuden er jeg indforstået med, at jeg ikke må benytte mobiltelefon i skoletiden. Hvis jeg
medbringer mobiltelefon bliver den indsamlet af min lærer i første time og opbevaret i aflåst
rum til sidste time er slut.

* checksheet: er et arbejdsark, der trin for trin angiver, hvad der skal læses og hvilke opgaver
der skal løses indenfor en lille del af et fags årspensum
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Færdig med skolen – og hvad så?
Af Peter Jensen, skolevejleder.
Uddannelse! Det råd skal alle have, som afslutter en 9.
klasse eller 10. klasse. Få dig en uddannelse!
Uddannelse af unge, der har afsluttet grundskolen kaldes
logisk nok for en ungdoms- uddannelse. Det er en
fortsættelse af grundskolen. Det kan være en
erhvervsuddannelse på en teknisk skole, en social- og
sundhedsskole, på gymnasium, teknisk skole,
handelsskole, på en landbrugsskole eller en søfartsskole.
Eller et helt ottende sted. Der findes ikke et tal på hvor
mange forskellige uddannelser og uddannelsesmuligheder
der er. Hvert år kommer nye uddannelser til, ofte med nye
specialiserede arbejdsområder.
Ved et første øjekast kan mængden af uddannelser virke
uoverskuelig. Skolevejlederens råd er, at opfatte det
positivt, at der faktisk er så mange tilbud og så mange fremtidsmuligheder. Det er
skolevejlederens opgave at hjælpe eleverne i afgangsklasserne (9. og 10. klasse) til at
navigere sig frem til den eller de uddannelser, som interesserer.
Ungdomsuddannelserne kan i hovedtræk opdeles i disse grupper:
Erhvervsuddannelser – en vekseluddannelse mellem praktik og skoleophold på teknisk skole
eller handelsskole. Der vil ofte være løn under uddannelsen, som kan føre direkte til et job.
Akademiuddannelser – en uddannelse rettet mod særlige jobs som ledelse, udvikling,
koordinering, m.v. Uddannelsen kræver enten en afsluttet erhvervsuddannelse eller en
studentereksamen.
Gymnasiale uddannelser – gennemføres på gymnasium(studentereksamen), handelsskole
(hhx) eller teknisk skole (htx). Ikke en uddannelse i sig selv men giver adgang til
videregående uddannelse.
Kreative Uddannelser – Ofte er det private skoler hvor man betaler for skolegang. De
offentligt anerkendte kreative skoler kan være noget af et nåleøje med flere optagelsesprøver.
Landbrugsuddannelse – gennemføres på landbrugsskole. Veksler mellem praktik og skole. Er
opbygget i 4 moduler og kan afsluttes med forskellige kompetencer. Kan tage op til 5 år, og
man får ”det grønne bevis” der giver ret til at eje og drive et landbrug.
Søfartsuddannelse – kan gennemføres gennem forsvaret, gennem søfartsskole og sejlads med
skoleskib eller efter en studentereksamen.
Forsvar og Politi – gennemføres i hæren (du skal være 18 år) eller på politiskolen (du skal
være 21 år).
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I januar måned er der fokus på uddannelse i samfundsfag. Elever i afgangsklasserne får
deres egen Uddannelsesbogen 2005. ”Dine muligheder efter 9. eller 10. klasse er et enormt
emne, og måske ser det så uoverskueligt ud, at du er ved at opgive på forhånd” står der i
bogen, og den fortsætter ”Lad være! Du er den person, som har mest ansvar for din egen
fremtid. Brug energi på at undersøge, hvordan den kan blive og hvordan du når derhen.”
Uddannelsesbogen 2005 anvendes i undervisningen i samfundsfag som udgangspunkt til at
forstå de mange forskellige uddannelsesmuligheder. Med udgangspunkt i bogen vil eleverne
lave opgaver, og søge efter forskellige uddannelser.
Undervisningsforløbet om uddannelse afsluttes i begyndelsen af februar med et besøg på
uddannelsesmessen i Forum ”Uddannelse uden grænser”, hvor eleverne får mulighed for at
tale med repræsentanter for stort set alle uddannelser og uddannelsessteder.
Der findes en meget lang række udmærkede hjemmesider, som kan hjælpe både elever,
vejleder og forældre med flere oplysninger.
www.uddannelsesguiden.dk, eller kort www.ug.dk , er Danmarks officielle
uddannelsesportal med information om alle uddannelser i Danmark og med oplysninger om
uddannelse og job i udlandet. Der kan søges på uddannelser efter interesse, efter erhverv,
efter uddannelsens længde m.m. En anbefalelsesværdig hjemmeside.
www.uvm.dk er Undervisningsministeriets hjemmeside. Fra denne kan man klikke sig videre
til information om de forskellige uddannelser og til uddannelsesstederne.
www.uddannelseogjob.dk er et netværk af vejledere og lærere, der svarer på spørgsmål om
uddannelser. Man stiller spørgsmål på hjemmesiden, og får svar fra faglærere samme sted.
Hjemmesiden tilbyder også lektiehjælp.
www.praktikpladsen.dk er undervisningsministeriets officielle mødested for elever der søger
praktikplads og virksomheder der søger elever. Her kan man se hvilke erhvervsuddannelser
der er populære ( for eksempel søger 739 elever praktikplads som tømrer, men der er ingen
virksomheder der har ledige praktikpladser). Eller hvilke uddannelser der måske har større
jobmulighed (5 elever søger praktikplads som værktøjsmager, og der er 5 virksomheder der
tilbyder en praktikplads).
Skolevejlederen kommer gerne med opfordringen en gang til: Få dig en uddannelse! Og
minder om, at det væsentligste er at tage en uddannelse, ikke hvilken uddannelse det er. Man
kan ikke sige, at nogle uddannelser er bedre end andre. Den bedste uddannelse er den, der
interesserer en, og som bringer en frem mod de mål man har sat sig.
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Med tyskeleverne på tur til Lübeck
Fredag den 3/12 tog Mari-Ann,
Carsten, Claus og Maria af sted
til Lübeck med de fleste af
skolens tyskelever. De kørte fra
skolen klokken 6:30 med
dobbeltdækkerbus.
Efter et ufrivilligt ophold
undervejs (der var en fejl ved
bussen) ankom de til den
nordtyske by ved 11-tiden.
De næste 2-3 timer gik med at
gå rundt i byen, spise slik, kigge
på udstillinger og købe
julegaver.
Ved 18-tiden var elever og
lærere tilbage i København.
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Julefesten
Fredag den 11/12 afholdt vi julefest på skolen. Vi havde den store fornøjelse at have et
fællesrum, med plads til alle elever, forældre, familier og lærere. Den store scene i midten af
lokalet, gjorde det let for alle at se og høre børnenes dejlige underholdning.
Lærerne stod for kantinen den dag, så traditionen tro kunne der købes æbleskiver,
sandwiches, kaffe, te, sodavand og kage. Forældrene havde hver medbragt en lille gave, der
blev lagt i fiskedammen på 1. sal. Efterfølgende blev der fisket på livet løs, til der ikke var en
eneste gave tilbage.
Festens overskud går ubeskåret til støtteforeningen, der har hjulpet med finansiering af
skolens legeplads samt forskellige elevture. En stor tak rettes til alle, der bidrog med at gøre
julefesten til en succes!

Kantinen

Fiskedammen

Skolens band

Erik synger med et af de mange hold

Luciakoret
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