
Velkommen tilbage fra ferie! 
 
Så er vi atter i gang efter en dejlig sommerferie!  
 
I løbet af juni og juli var en del af eleverne i sommerskole 
for at få pudset de forskellige fag af, mens lærerne på skift 
underviste. Mange af de andre elever deltog i SFO’ens 
aktiviteter – det kan du læse om her i Kildeskolenyt!   
 
Skolen har fået en overhaling – der er lagt linoleum på 
gulvene i de nederste to etager og alle gulvtæpper i 
klasserne er blevet renset. Læs for øvrigt om indretningen  
af 1. klasse og børnehaveklassens lokaler!  
 
Sidste års elever på 2. sal afsluttede deres skolegang, så nu 
er to andre klasser rykket ind – det er 9. og 8/9. klasse. 
Klasserne er delt op, så alle i 9. er afgangselever mens 8/9 
først forlader os om to år.  
 
Vi har fået to nye lærere – Karen Tobies og Humaera 
Hussain og de skal da lige præsenteres her i bladet.     
 
Husk for øvrigt, at du kan se og læse farvekopien af 
Kildeskolenyt!  på hjemmesiden www.kildeskolen.dk  
Læs om din adgang til bladet på sidste side – og udfyld 
slippen hvis du vil beholde papirudgaven.          
 
Har du forslag til artikler i Kildeskolenyt! , må du endelig 
sende en e-mail til nielsbergstedt@post.tele.dk    

 

 

         KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   

Kildeskolen  
Høffdingsvej 14 
2500 Valby 
Kontor: 38 79 01 40 
Lærervær.:38 79 71 40 

September 2005 
5. årgang nummer 7 

Indhold: 
* Skolekalender 
* To nye lærere 
* Sommerferie-SFO 
* SFO på tur 
* Et kig ind i 1.klasse 

og børnehaveklasse  
* Hvad er APS? 
* Kildeskolenyt!  på 

papir eller computer

© 2005 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. 



 
 

 2

Skolekalender  
September 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intet at bemærke 
 

 

Karen Tobies er ansat som 
specialpædagog for to børn, der har 
særlige behov for støtte i 
undervisningen. 
 
 

 

 
 

Vi byder alle Karen velkommen! 

 

Humaera  Hussain har været dagplejer i 
2 år og været tolk på skoler, socialcentre 
og hospitaler i 7 år. Humaera har styr på 
både urdu, punjabi og dansk. Hun er nu 
støttelærer for to-sprogede børn i 
børnehaveklassen, 1. og 2. klasse. 
 

 
 

Vi byder alle Humeara velkommen! 

 

To nye lærere 
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SFO’en de første fire uger af sommerferien 
af Anne-Marie Freefield 
 
 
De første 4 uger havde vi stor tilslutning til SFO-turene. Vi kom langt omkring, hør blot: 

l. PRÆSTEMOSEBADET, et skønt friluftsbad. Vejret var skønt, og vi var der 3 dejlige 
gange, hvor der blev svømmet i én uendelighed, og spist blå iskold slush-ice! 

2. SOPPESØEN ved Østerbro. Her var vi én gang - vejret og humøret var i top. Vi havde fået 
foræret en masse Fanta og Sprite, som vi kunne læske os med. 

3. VALBY-PARKEN, denne vidunderlige oase blev besøgt hele 4 gange og de 2 af gangene 
endda med snobrød og godt med syltetøj. 

4. FRILANDS MUSEET, et virkelig vidunderligt sted og interessen var høj i opdagelsen af 
alle de gamle huse og måder at leve på i Danmark i gamle dage. 

5. HAVNERUNDFART. Med Netto-bådene 2 forskellige gange og hver gang en fuld 
klokketime på søen og rundt i Københavns skønne kanaler. Den ene af gangene fik 3 af vore 
ældste klub-drenge endda lov at sidde helt fremme overfor styrhuset. Vi var i god 
kommunikation med guiderne og lyttede pænt! 

6. DYREHAVEN i Klampenborg - en dejlig skovtur, hvor vi endda var med 2 ægte heste-
droscher rundt under de høje, svale bøgetræer en hel time. Vi blev sat af midt i skoven, her 
spiste vi den medbragte mad. 

7. ORLOGS MUSEET - Vi fik glæden af at følge 2 professionelle guider, der lærte os en 
masse om skibe, sørøvere, Christian den 4., handels- og krigs-skibe, ubåde ... En rigtig 
lærerig og sjov dag. 

Vi sluttede af med at stikke over på: 

8. CHRISTIANSHAVNS LEGEPLADS - her er der masser af cykler og plads, og vi fik nydt 
en is. Vi vendte tilbage hertil endnu en dag, så rart var her. 

9. VIKINGESKIBS MUSEET i Roskilde. Her lærte vi mere om vikingernes liv og færden og 
så deres prægtige skibe. På tilbagevejen var vi heldige at komme med et "dobbelt-dækker-
tog" på vejen hjem. 

10. POST- & TELEGRAF MUSEET - her havde vi en meget skøn og lærerig dag i dette 
smukke museum. Børnene havde en meget populær guide og lavede som en del af 
programmet en tegning selv, som så blev lavet til et ÆGTE ark frimærker! 
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11. NATIONAL MUSEET - en skøn dag. Igen med en professionel guide, som gav en 
rundvisning om Grønland. Guiden var ovenikøbet selv "halv grønlænder" - så hendes 
formidling var specielt god. 

12. THORVALDSENS MUSEUM - her oplevede vi en professionel skuespiller, der som 
guide, non-stop og med sand indlevelse og skuespiller-kunst fortalte en fuld klokketime om 
ODYSSEUS. Han var facinerende dygtig.  

13. RUNDETÅRN - vi fik et fantastisk udsyn over hele København og fik også tid til at 
kigge i kikkert og spise en is. 

14. HJEMME!! Lige for en ordens skyld vil jeg nævne den fine købstad, der udviklede sig 
med hast i hele underetagen. Der var butikker af enhver slags, parfumerier, kiosker, 
købmænd, banker ... etc etc - der blev lavet penge, lavet Dankort, kasseapparater - der var 
masser af emballage fra alskens varer og høj, høj interesse for projektet. 

Der var ca. 35 børn de første 2 uger, og de sidste 2 uger 15-20 børn. 

En meget stor tak til alle de børn, der var med - I var en fryd at have med ude alle disse 
mange steder, velopdragne, hjælpsomme, interesserede - helt igennem en positiv oplevelse 
for alle. 

Tusind tak til Rikke, Christine, Lisbeth og Regina. I var på skift med til at gøre disse solrige 
uger uforglemmeligt gode. 

 
  

En super SFO koloni 
Af Christine Astrupgaard  
 
Uge 32 er ugen hvor man bare må være i SFO'en på Kildeskolen - for her er vi på koloni - og 
jeg kan skrive under på, både som forælder, men også nu som personale på kolonien, at det 
er super dejligt, sjovt, hyggeligt og afslappende, for både børn som voksne. 
 
I år var Helle, Claus, Lisbeth og undertegnede på SFO koloni med 22 børn fra SFO'en – og 
vi var så heldige at have Anna Tobies, David Brahm, Monica Märcher og Sandra Rasmussen 
med som putte-piger og –dreng: De læste godnat historier og lagde børnene til at sove. 
Vi tog af sted mandag morgen og i løbet af et par timer var vi i Ellinge Lyng ved Vig, hvor 
det dejligste koloni-hus ventede os. Huset ligger et par hundrede meter fra vandet, lige ud til 
marker med massevis af får og både sjov og spændende beplantning. Der er flotte høje træer 
på grunden, og de blev flittigt klatret i. De fire gynger blev også brugt uafbrudt. Claus stod 
for maden og det gjorde han rigtig godt. Vi fik både "Orme lasagne" og bøffer med brun sovs 
og kartofler - til alles store fryd! Der var dessert hver dag, og slikboden var åben hver aften 
ligeså - den blev strengt administreret af putte-piger og -dreng. 
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Lisbeth og jeg var i vandet med børnene op til flere gange. Nogle er jo rigtige vandhunde, så 
de var i vandet længere tid end andre, som så i stedet tog en hoppetur i klitterne eller skabte 
havfruer af hinanden i sandet. Helle sprøjter jo altid af kreativitet og nye idéer og havde taget 
stearin og væger med, så vi kunne lave vores egne stearinlys. Vi fandt derfor de flotteste 
muslingeskaller på stranden og skabte vores egne stearinlys i dem – de blev meget 
romantiske og skulle foræres til forældrene - håber I blev glade for dem! 
  
Vi havde også det sjoveste "opgave-løb", hvor børnene skulle tegne, lave ulækre madder 
(som de skulle smage på – der var nogle ret sjove ansigtsudtryk!). De skulle søge efter ting i 
Annas spand, som var skjult i en sort pose. I spanden var der spaghetti, som havde stået i 
vand natten over – og deri lå så de fem ting, som holdene skulle tage op. Der lød en masse 
skrig og hyl. De skulle huske, tegne, vise hvor godt de kendte Danmark, lugte, føle og smage 
og rulle en på holdet ind som et mumie i toiletpapir. Det var alt i alt et rigtig sjovt og 
underholdende løb. 
  
Vi var også ude og spille mini-golf. Man må sige, at Nicolai fra bh.-klassen viste os voksne, 
hvordan man gør det. Når vi andre skulle skyde, fik vi opløftende tilråb fra ham som: "Kom 
nu Helle – du kan godt!"  osv. Det var dejligt at have en mini-golf ekspert med den 
eftermiddag. 
  
Det blev også til bål og snobrød, dartspil, fodbold, konkurrencer og massevis af fri leg, grin 
og sjov. Den sidste aften – da certifikater fra gåture og løb skulle deles ud, sang alle børnene 
"Ferie-ferie-ferie" sangen for os voksne – og satte prikken over I'et på dejlige 5 dage med de 
skønneste ferie børn. 
  
Til næste år tager vi atter til Vig i uge 32. Huset er allerede bestilt. Det bliver det samme 
koloni hold. Hvis du vil give dit barn en skøn oplevelse med sine venner, så sæt kryds i 
kalenderen og lad barnet komme med - det kan betale sig.  
Vi havde en superskøn tur!!!  
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Et kig ind i 1. klasse og børnehaveklasse 
 
Hen over sommerferien har Rikke og Liv skabt bedre omgivelser i 1. klasse og 
børnehaveklasse. Vi lader billederne tale for sig selv – vil du se mere? Så kig indenfor næste 
gang du er på skolen!  
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Hvad er ”APS”? 
 
På vore brevpapir, på vores hjemmeside  og her i bladet kan du se, at Kildeskolen har licens 
fra APS til at anvende Hubbards studiemetode. Så, hvad er APS? 
 
 
  Applied Scholastics er en international velgørende organisation, som har til formål at 
hjælpe med at forbedre undervisning og uddannelse globalt. 
 
   Applied Scholastics blev stiftet i 1972 i USA af mennesker med tilknytning til 
undervisningssektoren inden for skoler, gymnasier og universiteter. 
 
   På grund af resultaterne ved at bruge L. Ron Hubbards studiemetode, ligger det Applied 
Scholastics meget på hjerte at udbrede kendskabet til dette værktøj. Applied Scholastics 
fremstiller uddannelsesmaterialer vedrørende studiemetoden for forskellige aldersgrupper og 
lærere, der baserer sig på Hubbards opdagelser inden for pædagogikken. 
 
   Det er APS´s formål at hjælpe lærere med at være rustet til at håndtere de udfordringer, de 
dagligt konfronteres med i klassen, således at læreren bibeholder en glæde ved at undervise. 
Det er APS´s formål at hjælpe elever og studerende til at forstå hvorfor de har problemer 
med at lære et eller andet, og hvad både de selv og læreren kan gøre for at løse problemerne. 
 
   I Danmark findes 6 friskoler, der bruger Hubbards Studiemetode og pædagogik som det 
daglige redskab i undervisningen. 
 
   Derudover er der mere end tyve læseskoler, fordelt over det meste af landet, de såkaldte 
FEGU-læseskoler, som dagligt hjælper unge som ældre med at få hanket op i de områder af 
deres uddannelse, hvor der er huller, typisk dansk læsning, stavning og grammatik. 
 
   FEGU betyder Foreningen for Effektiv Grunduddannelse. 
 
   På mange FEGU-læseskoler kan man også få hjælp med matematik, engelsk og andre fag. 
 
   Lederen af den danske afdeling af APS er Hanne Hemmingsholt. Hvis du ønsker yderligere 
information om APS, kan du ringe til 33 32 36 23. 
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Kildeskolenyt! på papir eller computer? 
 
En nylig offentliggjort undersøgelse viste, at 92% af alle danske familier har computer med 
adgang til Internettet i deres hjem.   
 
Hvorfor bruge timer på at fotokopiere Kildeskolenyt! i en sort/hvid udgave, dele det ud til 
alle elever og få dem til at tage det med hjem, når du egentlig foretrækker at hente 
farveudgaven på din egen computer?  
 
Hvis du endnu ikke har set bladet på skærmen, skulle du prøve at gøre det. Du kan printe 
sider ud, hvis bestemte billeder eller artikler har din særlige interesse. 
 
Sådan gør du det: 
1. Gå ind på Kildeskolens hjemmeside www.kildeskolen.dk 
2. Til venstre på den viste side kan du vælge forskellige områder. Her finder du 
”Kildeskolenyt”. Klik én gang, og du kan nu vælge mellem alle udgivelserne af bladet.   
 
Hvis din computer ikke kan hente bladet, skal du downloade Acrobat Reader – der er et link 
til dette formål nederst på siden. Herefter kan du hente bladet!     
 
Foretrækker du stadig at modtage papirudgaven af Kildeskolenyt!, beder vi dig sende 
nedenstående slip til klasselæreren senest fredag den 16/9. Gør du det, vil du fortsat modtage 
bladet af dit barn. På forhånd tak! 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Til Klasselæreren 
 
Navn:_______________________________________ 
 
Barns navn:__________________________________  Klasse:_________ 
 
Vi foretrækker at modtage papirudgaven af Kildeskolenyt!  
 
__________________________________________      __________ 
Underskrift               Dato     
 
 


