
 

 

         KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   

- f jo ONu nd sne:

En måned med mange aktiviteter! 
 
 
Fredag den 4/2 var 9. og 9/10. klasserne på 
uddannelsesmesse i Forum.  
Mandag den 7/2 afholdt vi Fastelavn med udklædte 
elever og lærere. ”De store” gav en hånd med ved 
tønderne og ved det efterfølgende festlige arrangement. 
Tirsdag den 8/2 var der folketingsvalg i Danmark. 
Eleverne fra 9. og 9/10. havde på det tidspunkt ført deres 
egne politiske kampagner og inviterede alle fra 7. og 
opefter til at deltage i den afsluttende debat samt turen i 
stemmeboksen. Det blev en meget spændende og lærerig 
dag for alle!    
Fredag den 18/2 gik vi i gang med at køre kurset Lær at 
Lære for forældrekredsen. Lige nu deltager syv forældre i 
kurset og flere er meldt til. 
Mandag den 21/2 startede projektugen for alle elever i 9. 
og 9/10. klasse. Nogle af dem arbejdede med at kortlægge 
deres fremtidige uddannelser mens andre arbejdede med 
problemrelaterede projekter under overskriften 
”Menneskeskabte problemer”. Der er fremlæggelse af 
deres undersøgelser og resultater mandag den 7/3.  
Fredag den 25/2 klippede 5. klasses borgmester snoren 
over til åbning af Kildeby.    
Lørdag den 26/2 afholdt 7. klasse med forældrekreds 
banko i kantinen til støtte for deres tur til Færøerne.  
 
Det skal Kildeskolenyt! handle om! 
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Tirsdag 1.  
Onsdag 2.   
Torsdag 3. 9. og 9/10. klasse skal se film i Palads 10:00 
Fredag 4. FORÆLDREKAFFE I SFO - 14-16 

Uddannelsesmøde for 9. samt 9/10. klasse  
  
Mandag 7.  Projektfremlæggelse 9. og 9/10. klasse  
Tirsdag 8. Konsultation 7. klasse 
Onsdag 9.  Konsultation 5. klasse 
Torsdag 10.  
Fredag 11.  
  
Mandag 14.   
Tirsdag 15.  
Onsdag 16.  Konsultation 4. klasse 
Torsdag 17.  
Fredag 18.  
  
Mandag 21   
Tirsdag 22.  Terminsprøve 9. og 9/10. klasse 
Onsdag 23. Konsultation 3. klasse  
Torsdag 24.  
Fredag 25.  
  
Mandag 28.  

Tirsdag 29.  
Onsdag 30.  
Torsdag 31.  
re Forældre   

FO og klub har vi hver 1. fredag i måneden FORÆLDREKAFFE! Det er et hyggeligt 
angement, hvor børnene på skift hjælper med at bage kager, som serveres med kaffe til 
ældrene. Et dejligt afbræk fra dagligdagen, en mulighed for at høre hvordan det går med 
nene og en god lejlighed til at få en sludder med de voksne! Gå ikke glip af det!  

sk: Hver første fredag i måneden mellem 14 og 16! 

sen personalet i SFO og klub  
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  På uddannelsesmesse i Forum 
  

 
 

 

 
 
Som afslutning på januar måneds tema 
om uddannelse tog 9. samt 9/10 klasse 
til Forum den 4/2 for at besøge messen 
”Uddannelse uden grænser”.  
 
Her kunne eleverne besøge en 
mangfoldighed af boder med 
repræsentanter fra mange forskellige 
uddannelsesinstitutioner og fag, både 
danske og udenlandske.  
 
Eleverne brugte dagen til at blive 
klogere på deres fremtidige 
uddannelses- og jobmuligheder.     
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Fastelavn, er mit navn… 
 
Et alt for lille udsnit af dagens fantasifulde udklædninger: 
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Folketingsvalg på Kildeskolen 
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 Udskrivelsen af folketingsvalget var en 
kærkommen lejlighed til et konkret projekt om 
valg og demokrati i de ældste klasser.  
 
9. og 9-10. klasse opdelte sig i grupper, som 
hver gruppe repræsenterede et af de til 
folketinget opstillede partier. De satte sig bl.a. 
ind i partiernes uddannelses-, miljø-, indvandrer- 
og EU-politik.  
 
Der blev ført valgkamp på skolen med plakater, 
balloner, kuglepenne, foredrag i de klasser, der 
kunne stemme. På selve valgdagen fik hver 
gruppe lejlighed til at fremlægge partiets politik 
for alle elever fra 6. kl. og opefter.  
 
Efter denne fremlæggelse arrangeredes et panel 
med gruppernes ”partiformænd”. Panelet 
svarede på spørgsmål fra salen, og ordstyreren – 
Niels – havde nok at se til. Eleverne førte nogle 
meget engagerede og til tider heftige 
diskussioner. 
 
Dagen afsluttede vi med et valg. 8. klasse stod 
for den praktiske afvikling af valget. De havde 
forberedt valglister for alle der på Kildeskolen 
var fyldt 11 år den 8. februar (valgdagen), de 
havde skrevet og uddelt valgkort, de havde 
forberedt stemmesedler, og de sørgede for at 
valget blev gennemført korrekt.  
 
Optælling af stemmerne foretog vi sammen med 
8., 9. og 9-10. klasse. 
 Resulatet?  Meget virkeligt: Partierne med de 
mest overbevisende ”formænd” vandt ! 

 

 

 
 

                                           
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projektuge 
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Uge 8 var projektuge for alle elever i 9. og 
9/10.  
 
10. klasses eleverne arbejdede med deres 
individuelle uddannelsesmuligheder. De 
har valgt at undersøge uddannelser 
indenfor finans/bankverdenen, VVS, som 
elektriker, tømrer og politibetjent. 
 
De andre elever koncentrerede sig om 
projekter under overskriften 
”Menneskeskabte problemer”. Det er 
kommet til  at handle om områder som:  
Kan en muslim gifte sig med en kristen? 
Hvad sker der når man fælder 
regnskoven?” 
Hvorfor æder folk sig en pukkel til? 
Irak krisen 
Racediskrimination 
Kønssygdomme 
Kan Saharas udbredelse begrænses?  
 
Holdene har hver deres egne vejledere, 
der kan støtte, når der er brug for det. 
 
Fremlæggelser af deres arbejde foregår på 
skolen mandag den 7. marts. Alle er 
velkomne til at deltage – vi  starter 
klokken 18:00! 

 



Kildeby 
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I 5. klasse har de i løbet af februar arbejdet med at bygge en by – den skulle have sin egen 
borgmester, købmand, avis, bageri, kiosk, teater og  café – og det fik den sandelig! 
Eleverne brugte en uge til at planlægge, bygge, male, indøve teaterstykke, indkøbe varer 
der skulle sælges, bage og meget mere. De nåede også at skrive deres egen avis! 
 
Fredag den 25/2 klokken 9:45 klippede borgmesteren snoren til byen, der herefter blev 
invaderet af gæster. Arrangementet varede hele dagen og aftenen med – gad vide hvor 
meget overskud der faldt i klassekassen?     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bankospil 
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Lørdag den 26/2 klokken 14:00 afholdt 7. klasse bankospil i skolens kantine. De 50 gæster 
blev betjent med kaffe og kage, mens der blev spillet på livet løs! Opråberen Pia fik 
gæsterne gennem 13 omgange, de vandt et hav af gaver og klassen kunne tilføje 3000 kr. 
til deres Færøtur-indsamlingskasse!     

 


