
Sikke en måned!   
 
Temperaturen faldt, regn og blæst satte ind, mens alle, 
både lærere og elever, havde travlt med de mange 
aktiviteter på skolen.  
 
9. og 9/10. vendte hjem fra en pragtfuld tur til Edinburgh i 
Skotland, en tur som du selvfølgelig kan læse om her i 
Kildeskolenyt!  Kildeskolenyt!  Kildeskolenyt!  Kildeskolenyt!  Som sædvanlig deltog vi fredag før 
efterårsferien i Motionsløbet, hvor solen skinnede fra en 
klar himmel, mens børnene stæsede rundt om 
Damhussøen. Bagefter blev der budt på hjemmebagte 
boller, frugt og saftevand og dagen blev afsluttet med 
uddeling af certifikater til de mange løbere. Ugen efter tog 
nogen ferie, mens andre knoklede løs med deres 
forskellige studier – for skolen holdt åbent for dem, der 
ville bruge den! Senere på måneden blev 6. klasse færdige 
med deres projekt og holdt ”åben by”, hvor alle kunne 
komme og se, høre, købe og smage. Stor begejstring! Sidst 
på måneden var der fest for de gamle elever, en 
begivenhed vi nu afholder årligt.  
 
Fra Undervisningsministeriet har vi modtaget en folder om 
den nye karakterskala, der skal anvendes fra begyndelsen 
af næste skoleår – den såkaldte 7-trinsskala. Vi har valgt at 
bringe teksten her i bladet, så du kan se hvad fremtiden vil 
bringe.       
 
Endelig: Læs indbydelsen til Åbent Hus den 24/11 – og 
kom på besøg den dag! 
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Skolekalender  

November 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Onsdag 1. Terminsprøve 9. og 9/10 klasse 
Torsdag 2. Terminsprøve 9. og 9/10 klasse 
Fredag 3. Terminsprøve 9. og 9/10 klasse 
  
Mandag 6.  
Tirsdag 7. 9. og 9/10 klasse besøger folketinget 

Forældrekonsultation 2. klasse  
Onsdag 8.  
Torsdag 9.  
Fredag 10.  
  
Mandag 13. Forældrekonsultation 9. klasse 
Tirsdag 14. Forældrekonsultation 9/10. klasse 
Onsdag 15. Berlinertur for tysk-holdet 

Forældrekonsultation 6. klasse 
Torsdag 16. Berlinertur for tysk-holdet 

Forældremøde 4. klasse 
Fredag 17. Berlinertur for tysk-holdet 
  
Mandag 20  
Tirsdag 21.  
Onsdag 22.  
Torsdag 23.  
Fredag 24. Åbent Hus for Mari-Ann – læs invitationen i bladet! 
  
Mandag 27.  
Tirsdag 28. Forældrekonsultation 7. klasse – start kl. 15:15 
Onsdag 29.  
Torsdag 30.  
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En by – projektuge i 6. klasse. 
Af Anna Lawaetz, klasselærer 

I uge 41 havde 6. kl. projektuge om ”En by”.  
De skulle arbejde i grupper, som så undersøgte 
forskellige jobs/funktioner i en by. Det blev til 6 
grupper med følgende overskrifter: bagere, 
journalister, grillbar, bartendere, bilforhandlere og 
forhandlere af motorsportsudstyr.  
Mandag morgen startede alle i klassen med at 
planlægge arbejdet.  De skulle finde informationer 
om jobbet, uddannelsen – og hvor kan man så finde 
disse oplysninger? Bagerholdet var i lokalområdet 
hos 2 bagere for at interviewe. Motorsportsholdet 
var på Frederiksberg for at undersøge deres 
område. Journalisterne gik i gang med at lave en 
avis om 6. klasses projektuge, ”Frederikskilde”, 

blev den kaldt. Internettet blev flittigt brugt til 
at søge på, og i anledning af projektugen fik vi 
sat ekstra computere op i klassen. Der blev 
skrevet spørgsmål og svar ned.  
Næste skridt var fremstillingen. Butikkerne i 
byen skulle ”bygges” og der blev hentet 
papkasser i stor stil! Bagerne ville bage, 
bartenderne ville lave smoothies, eleverne i 
grillbaren ville sælge pizza, pølser og 
hamburgere. Indkøbene af varer krævede  

 
 
indkøbslister med overslag på priserne. Nogle 
indkøbslister var lidt højtravende, så alt der kunne 
undværes måtte luges ud.  
Onsdag og torsdag blev køkkenet flittigt brugt af tre 
grupper. Journalisternes avis blev færdig og klar til salg. 
Torsdag kl. 14 skulle det hele være færdigt. Vi åbnede 
dørene til fremvisning og salg. Ud over det, som kunne 
købes og spises, og avisen, der kunne læses, var der 
motorsportsudstyr, som kunne prøves.  
6. kl. var meget engagerede i projektet, og de har helt 
sikkert fået nogle erfaringer, som kan bruges til 
gruppearbejde senere.                                                                        

 b b b b 
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Motionsløbet 

 

Fredag før efterårsferien var alle skolens elever sat i 
stævne ved Damhussøen, for at deltage i Skolernes 
Motionsløb! 
 
Søren havde sat det hele i scene, så vi kunne få 
samtlige løbere af sted i god orden og sikkert i mål.  
 
Nogle af de store elever havde i dagene før malet et 
flot mål-banner, Helle havde fremstillet hjemmebagte 
boller og der var indkøbt saftevand, frugt og vand til 
løberne.  
 
På selve dagen blev eleverne sendt af sted klasse efter 
klasse. Det var ikke en rekord-dag men en motionsdag, 
så de, der foretrak at gå turen, var velkomne dertil. 
Flere af de store elever gik med de mindre rundt.   
 
Nogle valgte dog at løbe de 3,3 kilometer, mens nogle 
få tog turen to gange.  
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Da vi kom tilbage til 
skolen stod den på 
boller, frugt og 
saftevand. Her efter 
gik turen ud i den 
solfyldte skolegård, 
hvor Søren uddelte 
certifikater til 
løberne.  
 
Bagefter var der 
efterårsferie! 

 

En tak til Søren for 

en rigtig god dag!!! 
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Med 9. og 9/10. til Edinburgh 
 

 

I slutningen af september var 9. og 9./10. klasse samt Niels, 
Claus og Maria, på en forrygende studietur til Edinburgh. Vi tog af sted 
d. 28/9 og var hjemme igen d. 2/10 fra en utrolig vellykket tur, hvor vi 
både vandrede de brostensbelagte gader tynde, hørte gamle spøgelses-
historier og indåndede skotsk højlandsluft ved søen Loch Lomond. 

Det skotske sprog er den første ting der slår én: det er bare så 
vanvittig charmerende at lytte til. Alle der kender Sean Connery vil 
nikke genkendende til den rullende klang som pludselig bliver en 
klokkeklar realitet, når man står midt i folkemængden på Princess street i 
Edinburgh. 

Vejret var perfekt på hele turen: Let solskin og mild brise. 
Fantastisk for et land, hvor vejret ellers bliver betegnet som utilregneligt 
og vådt. Og byen?  Edinburgh Castle knejsende på en bakke i 
baggrunden, middelalderlige huse og sækkepibemusik i ørerne. Så er 
scenen ligesom sat! 

Vores hotel viste sig at være af rigtig god standard, med pæne, 
rene værelser og med en fin beliggenhed i forhold til byens 
seværdigheder. 

I Edinburgh er det klart nemmest at bevæge sig rundt til fods. 
Byen er ikke så stor, og det er både dyrere og mere besværligt at tage 
bussen. Ja, den indstilling havde vi i hvert fald, indtil vores elever 
opdagede deres fantastiske taxi system. Rørende billigt og virkelig 
bekvemt at køre i taxi i Edinburgh. De kommer fluks, de er store og 
flotte og har plads til 5 passagerer. Servicen er i top og chaufførerne er 
vældig snakkesalige og hjælpsomme.  

Resten af den første dag gik med at pakke ud, og derefter snuse 
lidt til området og lokalisere banker, kiosker, restauranter mm. Eleverne 
fik stukket penge i hånden til aftensmad og blev sendt ud på egen hånd. 
Lærerne endte i en lille velduftende italiensk biks tæt ved hotellet, hvor 
vi fik lækker mad serveret af en temperamentsfuld italiener, der bestemt 
ikke vil åbne en restaurant i Danmark, fordi han synes vores fodboldhold 
er for dårligt.   

Næste morgen, fredag, mødtes vi alle friske og veludhvilede (!) 
til morgenmad i hotellets restaurant kl. 8.30. Det var typisk britisk 
morgenmad med toast, juice, te og marmelade. Dertil sækkepibemusik i 
polka-tempo! Hold da op! Hvis ikke man var rigtig vågen endnu blev 
man det helt sikkert. 
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Efter morgenmaden drog vi af sted til 
fods mod Edinburgh Castle.Det viste sig dog 
at være en seriøs udfordring for vores 
lægmuskler at vandre op ad den bjerglignende 
bakke som slottet lå på. Så kan det godt være 
at Fyn har Danmarks mest bakkede landskab, 
men det minder nu mest af alt om en 
pandekage sammenlignet med Edinburghs 
stejle gader. Byen er ganske enkelt bygget 
ovenpå det landskab naturen har formet. 
Vejene går op og ned som en rutschebane, og 
det giver samtidig byen en charme – de har 
gode solide benmuskler derovre. 

Edinburgh Castle var en helt fantastisk 
oplevelse. Det var som at komme 400 år 
tilbage i tiden. Her kan man virkelig tale om 
at ’mærke historiens vingesus’.  

Efter 2 oplevelsesrige timer på den 
gamle borg begav vi os af sted igen. 100 
meter væk lå der et ’Kilt-væveri’, som vi 
besøgte. Der var en spændende udstilling om 
kilte, og man kunne komme ned og se de store 
larmende maskiner som spyttede metervis af 
ternet kilt stof ud.  

På vej ned i byen så vi 2 unge skotske 
drenge, der stod på fortovet og spillede 
sækkepibe og tromme. Det var forrygende, og 
alle folk standsede for at se dem spille. I 
sandhed et ægte skotsk øjeblik.  

Om aftenen samledes vi alle i hotellets 
lounge for at tage af sted på den famøse 
’Ghostwalk’. Det var dog lidt af en skuffelse, 
da det viste sig at være langt fra så 
gruopvækkende som lovet.   

Lørdag blev eleverne sendt af sted på 
egen hånd med den opgave at finde ’National 
museum of Scotland’ indenfor 45 minutter. 
Det klarede de fleste fint. Museet havde en 
fantastisk udstilling om moderne teknik, som 
vi næsten brugte hele besøget på.  
Bagefter besøgte vi ’The Edinburgh 
Dungeon’, hvor Edinburghs dystre fortid blev 
vakt til live af fantastiske kulisser og dygtige, 
engagerede skuespillere. Det var en oplevelse 
udover det sædvanlige! Følelsen sad i kroppen 
flere timer efter vi var kommet ud derfra. 
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Samme aften spiste vi sammen på 
hotellet, og derefter tog ca. halvdelen af 
eleverne, Claus og jeg af sted på en tur, der 
blev kaldt ’City of the dead’, der skulle være 
byens mest autentiske spøgelses-vandring. 
Igen var forventningerne høje, og de fleste var 
enige om at det havde været historisk 
interessant, men det helt store gys udeblev. 

Søndag tog vi på en heldagstur, ud på 
landet til Loch Lomond, som er et af de 
smukkeste områder i Skotland. Vi tog toget til 
Glasgow, skiftede til toget mod Balloch og 
efter en behagelig tur gennem det grønne 
landskab ankom vi dér – lige ved foden af 
søen Loch Lomond. 

Vi besluttede os for at tage på en times 
sejltur rundt på den enorme sø. Det var en 
glimrende idé, for sikke en fantastisk udsigt 
der var. Skønt at få lov at opleve Skotlands 
natur på tæt hold. Landskabet er vidunderligt, 
og luften er frisk og klar.  

Vores sidste aften I Edinburgh 
tilbragte vi med hygge og god mad. Det var 
en dejlig afslutning på en lige så dejlig 
studietur. 

Næste morgen tog vi af sted mod 
lufthavnen. Med en smule vemod forlod vi 
byen, der havde været vores hjem i 4 dage. 

 

 
 

På gensyn Edinburgh! 
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Den nye karakterskala – 7 trinsskalaen 
 
Den nye skala hedder 7-trinsskalaen, fordi den består af syv karakterer. Hvis der er et 
beståkrav, er eleven bestået, når hun/han får karakteren 02, 4, 7, 10 eller 12. Eleven er ikke 
bestået, når hun/han får karakteren 00 eller -3. Karakteren 02 vil derfor være den laveste 
beståkarakter. 

7-trinsskalaen 

  Betegnelse Beskrivelse ECTS 
(Europæisk 
skala) 

12 Den fremragende 
præstation 

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, 
der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets 
mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 

A 

10 Den fortrinlige 
præstation 

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, 
der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets 
mål, med nogle mindre væsentlige mangler. 

B 

7 Den gode 
præstation 

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der 
demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del 
mangler. 

C 

4 Den jævne 
præstation 

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der 
demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets 
mål, med adskillige væsentlige mangler. 

D 

02 Den tilstrækkelige 
præstation 

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige 
præstation, der demonstrerer den minimalt 
acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 

E 

00 Den 
utilstrækkelige 
præstation 

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige 
præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad 
af opfyldelse af fagets mål. 

Fx 

-3 Den ringe 
præstation 

Karakteren -3 gives for den helt uacceptable 
præstation. 

F 
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Hvorfor skal Danmark have en ny karakterskala? 

Der er flere grunde til, at det er nødvendigt med en ny karakterskala nu. En af dem er at 
sikre, at danske karakterer bliver mere internationalt sammenlignelige. Det vil gøre det 
enklere for danske studerende at blive optaget på udenlandske uddannelsesinstitutioner og at 
have udenlandske og danske eksamensresultater opført på det samme eksamensbevis.  

13-skalaen er svær at sammenligne med andre landes karakterskalaer, især fordi den skala, 
der bliver brugt til at omregne karakterer med i Europa (ECTS-skalaen), har syv trin.        
Med 7-trinsskalaen bliver det derfor nemmere at sammenligne.  

Mange steder i udlandet er det i øvrigt sådan, at man kun kan blive optaget på en uddannelse, 
hvis man har topkarakterer. Men i 13-skalaen er topkarakteren en ”undtagelseskarakter”, der 
gives forholdsvis sjældent. I 7-trinsskalaen er der ingen undtagelseskarakterer.  

En anden grund er, at 13-skalaen benyttes meget forskelligt fra fag til fag og fra uddannelse 
til uddannelse.  

 

Hvornår træder 7-trinsskalaen i kraft?  

7-trinsskalaen tages i brug på grundskoler den 1. august 2007. 
 

 

Kilde: Den nye karakterskala, en folder udgivet af Undervisningsministeriet, 2006 
Du kan læse mere om den nye karakterskala på www.uvm.dk/nyskala  

  

 

A  
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fredag den 24. november mellem kl. 14:00 til 17:00 

på Kildeskolen 
 
Du inviteres hermed til Åbent Hus i anledning af, at Mari-Ann afslutter sit virke 
som leder af Kildeskolen. 
 
Gennem 21 år har hun, med hjælp af kolleger, bestyrelse, forældre, elever og 
venner af huset, skabt en rummelig skole, der giver børn og unge 
indlæringsglæde, faglig sikkerhed og ikke mindst lærer dem respekt for det 
enkelte menneske. 
 
For flere år siden besluttede Mari-Ann at lede Kildeskolen indtil den havde gode 
lokaler, et stabilt og velkvalificeret lærer-kollegium samt et passende elevtal – 
passende fordi hendes filosofi altid har været, at det var nødvendigt med en åben 
og direkte forbindelse mellem skolens leder og hver enkelt elev. 
 
Mari-Ann’s mål med skolen er nået, og derfor afslutter hun sit virke som 
skoleleder og bliver pensioneret den 1. december 2006. Hun har sat sig nye  
mål – både praktisk faglige og kunstneriske – og får bestemt meget at se til! 
 
Mari-Ann fortsætter som tysklærer i resten af dette skoleår og overdrager 
sideløbende sine pligter og ansvarsområder til Niels Bergstedt og Anna Lawaetz, 
der denne dato bliver henholdsvis skoleleder og viceskoleleder. 
 

Det her er dagen, hvor du skal komme og sige farvel til 

Mari-Ann og hilse på den nye ledelse! 
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Fredag den 27/10 var der fest for 
de gamle elever!  
 
Omkring 80 af ”de gamle” 
mødtes i kantinen og snakken gik 
fra første sekund til 1-tiden, hvor 
de sidste blev smidt uden for 
døren! 
 
Det blev til en aften med højt 
humør – der blev spist og 
drukket, sunget og holdt tale med 
klaver-akkompagnement.  
 
Medlemmer af 20 års Lucia-kor 
stillede op og sang flot  
trestemmigt – tænk, at alle kunne 
huske både stemmer og tekst!  
 
Endelig kastede to af ”de gamle” 
sig ud i en rytmebox-x-battle, og 
der blev året en junior- og en 
senior-vinder.   
 
Det blev selvfølgelig en 
mindernes aften med ”Kan du 
huske dengang, hvor…?” – og 
det blev en aften, hvor gamle 
venner mødtes og fortalte om 
videre uddannelsesforløb, 
arbejde, børn og bolig.  
 
Fra lærernes side lyder det:  
Tak for en pragtfuld aften!!!  
 
Det er nu en fast tradition at alle 
gamle elever kan mødes i 
skolens kantine den sidste fredag 
i oktober måned.    

 

Gammel elev fest  
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