Kildeskolenyt!
- f jo ONu nd sne:

En aktiv måned…
Februar blev en måned med mange og forskellige
aktiviteter på skolen.
8/9. og 9. klasserne havde projektuge og fremlagde deres
undersøgelser. Børneseminaret gik i gang og fortsætter i
marts måned. Elever fra 6. klasse afholdt
tegnekonkurrence og endelig var der selvfølgelig fastelavn
med udklædning, tøndeslagning og alt, hvad der hører til.

Marts 2006
6. årgang nummer 3
Kildeskolen
Høffdingsvej 14
2500 Valby
Kontor: 38 79 01 40
Lærervær.:38 79 71 40

Vi skal også have nogle ting på plads: Tilladelse fra alle
forældre til at bruge billeder af jeres børn, hvordan I helst
vil modtage Kildeskolenyt! – og endelig: forudsætninger
for det fulde udbytte af undervisningen!
Læs om det hele i bladet, og sørg endelig for at sende de
to slipper retur.

Indhold:
* Skolekalender
* Projektuge
* Papir/computer en undersøgelse
* Fotografier tilladelse
* Forudsætninger for
udbytte af studie
* Løst og fast

© 2006 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 Marts
Onsdag 1.
Torsdag 2.
Fredag 3.

Konsultation 9. klasse

Terminsprøver for 9. klasse

Mandag 6.
Tirsdag 7.
Onsdag 8.
Torsdag 9.
Fredag 10.
Mandag 13.
Tirsdag 14.
Onsdag 15.
Torsdag 16.
Fredag 17.
Mandag 20
Tirsdag 21.
Onsdag 22.
Torsdag 23.
Fredag 24.
Mandag 27.
Tirsdag 28.
Onsdag 29.
Torsdag 30.
Fredag 31.

Konsultation 6. klasse

Konsultation 7. klasse

9. klasse på studietur til Dublin

Tema 6. klasse

Kære Forældre
I SFO og klub har vi hver 1. fredag i måneden FORÆLDREKAFFE! Det er et hyggeligt
arrangement, hvor børnene på skift hjælper med at bage kager, som serveres med kaffe til
forældrene. Et dejligt afbræk fra dagligdagen, en mulighed for at høre hvordan det går med
børnene og en god lejlighed til at få en sludder med de voksne! Gå ikke glip af det!
Husk: Hver første fredag i måneden mellem 14 og 16!
Hilsen personalet i SFO og klub
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Projektuge

Gennem en uge beskæftigede 8/9. og
9. klasserne sig med problemformuleringer,
dataspørgsmål, vurderinger og konklusioner.
Kort sagt: De havde kastet sig ud i
projektarbejde.
Eleverne dannede først grupper og valgte
herefter emner, som de gerne ville
undersøge. Det handlede om traditioner,
global opvarmning, hooligans, vedvarende
energi og meget, meget andet!
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Efter ugens arbejde blev projekterne pudset af, og der blev indkaldt til to foredragsaftener, én
for hver klasse. Publikum bestod af forældre, kammerater, familie og vejledere. Nogen havde
forberedt et lille skuespil, andre gjorde brug af power point eller overhead projektor og
plancher.

Ingen tvivl om, at der var spænding
på – det er jo ikke hver dag, at man
skal stille sig op foran 30-40
mennesker og argumentere for en
konklusion!
Det blev til en spændende uge og et
par lige så spændende aftner – en tid
hvor eleverne med garanti fik lært
noget nyt og interessant!
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Kildeskolenyt! på papir eller computer?
- en vigtig undersøgelse!
Kildeskolenyt! udkommer hver måned med store og små nyheder, billeder, skolens kalender
og meget andet. Det har det gjort siden september 2004.
I september måned 2005 indeholdt bladet en undersøgelse, der skulle afklare, om I helst ville
have bladet i den sædvanlige sort/hvide papirudgave eller foretrak at se bladet på
Kildeskolens hjemmeside, hvor det findes i farver.
Ifølge undersøgelsen foretrak 12 familier at modtage papirudgaven, og den har de så fået
hver måned.
Siden da har flere elever sagt, at de ikke kan forstå, hvorfor de ikke får Kildeskolenyt! mere.
Derfor gentager vi undersøgelsen – for meningen er da, at alle børn og forældre modtager
bladet.
Hvis I allerede har modtaget denne skrivelse af jeres barn og har besvaret det, behøver I ikke
svare igen.
Ellers: Udfyld nedenstående slip og returner den til klasselæreren senest den 15/3.
På forhånd tak!
Niels Bergstedt
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Til klasselæreren (som videresender den til redaktøren)
Forælders navn:_______________________________________
Barnets navn:__________________________________ klasse:_________
Vi vil helst modtage papirudgaven af Kildeskolenyt! ____________
Vi foretrækker computerudgaven af Kildeskolenyt! ____________
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Tilladelse til at bruge fotografier
- en vigtig undersøgelse!
Vi har den fornuftige regel i Danmark, at man ikke må offentliggøre fotografier af
mennesker uden deres skriftlige tilladelse.
Reglen gælder selvfølgelig for Kildeskolenyt! – både det blad jeres børn får med hjem og
den farvekopi, der lægges på vores hjemmeside www.kildeskolen.dk.
Reglen gælder også, når vi vil lægge billeder på selve hjemmesiden. Det kan dreje sig om
klassebilleder, fotos af daglige begivenheder, fra ture eller andet.
Endelig gælder reglen, hvis vi vil bruge billeder af eleverne til en brochure om skolen.
Vi respekterer denne regel og ønsker derfor jeres tilladelse til fotografere og bruge billeder af
jeres barn/børn.
Udfyld venligst denne slip og returner den til klasselæreren senest den 15/3.
På forhånd tak!
Venlig hilsen
Niels Bergstedt
 --------------------------------------------------------------------------------------------------Forælders navn: ____________________________________
Barnets navn:__________________________________ Klasse:__________
Vi tillader, at der er billeder af vores barn/børn i Kildeskolenyt! – både det blad eleverne får
med hjem og den kopi der lægges på Kildeskolens hjemmeside.
Vi tillader, at der er billeder af vores barn/børn i forbindelse med Kildeskolens virke på
skolens hjemmeside.
Vi tillader, at der bruges billeder af vores barn/børn i brochurer om Kildeskolen.
Underskrift: ________________________________________ dato:_________
Eventuelle forbehold: _________________________________________________
___________________________________________________________________
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Forudsætninger for det fulde udbytte af
undervisningen…
Af Mari-Ann Lind

Der har i længere tid været offentlig debat i medierne om skolebørns mad – dels den mad,
hjemmet skal sørge for og dels tilgangen til slik og sodavand i skolen.
Jeg er selvfølgelig gået ud fra, at vi på Kildeskolen er fuldt dækket ind ved at elever og
forældre underskriver skolens ordensregler, hvor der under punkt 2 står:
have sovet nok, spise morgenmad, have frokost med på skolen hver dag og ikke spise
slik og tyggegummi i skoletiden, så jeg altid er frisk til at studere.
Der er mange forældre, der udviser det ansvar – tak for det og fortsæt endelig – men det
viser sig, at jeg tager grundigt fejl for en dels vedkommende.
Ved en rundspørge i børnehaveklassen og 1. klasse fik vores musiklærer, Erik, at vide, at ud
af 24 børn havde 11 ikke fået morgenmad. Han spurgte ikke, hvilken slags morgenmad, de
heldige havde fået – så det er uvist, om det var tomme kalorier med masser af luft og sukker
eller for eksempel rugbrød med ost/ pølse eller havregrød. Resultatet af førstnævnte er enten
børn, der hænger hen over bordene eller er hyperaktive tilfælde, der styrter rundt og
forstyrrer og ikke kan koncentrere sig om det, de er i skole for – nemlig at tilegne sig viden.
Adskillige børn har ikke frokost med – har ikke nok med – eller har mad med tomme
kalorier, så de ikke har energi nok hele skoledagen.
Jeg går ud fra, at de af jer, der har bil, næppe vil fylde forkert brændstof på bilen, så den
brænder sammen.
Vi er ofte ud for elever ikke har sovet nok og kommer trætte i skole; det forekommer ofte, at
elever – både små og store – kommer for sent og forstyrrer undervisningen i deres klasse, og
flere elever har ikke de nødvendige ting med: blyanter, viskelæder, lineal osv. eller deres
undervisnings-materialer med i skole – det giver forstyrrelse og spildtid.
For at vi kan give alle elever det fulde udbytte i undervisningstiden, vil jeg bede om jeres
fulde opbakning ved at sørge for at alle de ovennævnte ting bringes i orden fremover.
Hvis I har spørgsmål vedrørende emnet, bedes I kontakte mig, så vi kan få det afklaret! 
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Lidt ”løst og fast”
I løbet af februar måned stødte jeg på lidt ”løst og fast”, som måtte med i Kildeskolenyt!
En ”bordfodboldkamp” i SFO’en:

Afslutningen af en tegnekonkurrence, hvor ”dommerne” er i gang med at vurdere de
indkomne kunstværker:
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