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Ja, så er det snart Jul igen! Lucia-koret øver sig og snart
skal de ud i byen til de mange arrangementer. De stiller
selvfølgelig op til skolens hyggelige julefest, som afholdes
lørdag den 9/12.
I den forløbne måned har Kildeskolen haft lederskifte.
Mari-Ann er nu pensioneret, men fortsætter heldigvis som
tysklærer for de ældste eksamenselever, mens Niels og
Anna tager over som de nye ledere.
Peter og Mari-Ann tog tyskleleverne med på en tur til
Berlin i november måned, og Peter har fotograferet og
skrevet en artikel.
Onsdag den 20. december mødes elever og lærere til
juleafslutning i hver deres klasser. Eleverne kan her efter
tage på en velfortjent ferie med fest og gaver og mødes
igen onsdag den 3/1 kl. 9:00

Glædelig Jul og et godt Nytår!
© 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.

Skolekalender
December

Fredag 1.

Klassefest 8. klasse

Mandag 4.
Tirsdag 5.
Onsdag 6.
Torsdag 7.
Fredag 8.

Projektuge for 9. og 9/10. klasse

Lørdag 9.

Julefest! Julefest! Julefest! Julefest! Julefest! Julefest!

Mandag 11.
Tirsdag 12.
Onsdag 13.
Torsdag 14.
Fredag 15.

Projektfremlæggelse for 9. og
9/10. klasse

Mandag 18.
Tirsdag 19.
Onsdag 20.
Torsdag 21.
Fredag 22.
Mandag 25.
Tirsdag 26.
Onsdag 27.
Torsdag 28.
Fredag 29.

Juleafslutning – SFO er åben 12:00 til 17:00

Juleferie
Skolen og SFO’en er lukket

Det nye år starter onsdag den 3/1
klokken 9:00!
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Berlin, Berlin
Af Peter Jensen

Eleverne der til sommer skal bestå
afgangseksamen i tysk, rejste i denne måned
til Berlin, sammen med deres tysklærer.
Samfundslæreren rejste med, som guide,
fotograf og nu også artikelforfatter.
Turen startede kl. 06:00 onsdag morgen på
Sjælør Station, og sluttede samme sted fredag
aften kl. 01:00, hvor alle var mange indtryk,
oplevelser og minder rigere.

I Berlin boede vi på Olivaer Platz, nær
Kurfurstendamm, Ku-damm, også kaldet.
Efter indlogering på et udmærket hotel, hvor
alle eleverne havde værelser med balkon,
købte vi billetter til Berlins transportsystem:
U-bahn, S-bahn, bus og sporvogn. Det
fungerer, og det er billigt. Sådan oplevede vi
det i hvert fald.

3

På Ku-damm så vi Gedächtniskirche,
der står tilbage som en slags
monument over
bombningerne af Berlin under 2.
Verdenskrig. Man har bevaret de rester
der var tilbage efter bombningerne, og
det giver stof til eftertanke når man ser
at alt andet byggeri er nyt.
Alle elever og lærerne lærte sig hurtigt
at komme rundt i Berlin med U-bahn,
bus og sporvogn.
Sporvognen anvendte vi ikke så ofte,
da der kun kører sporvogn i det
tidligere øst Berlin. På nogle buslinier
anvendes dobbeltdækkerbusser, og
udsigten var god fra 1. sal.
Meget af Europas historie kan
fortælles og ses i Berlin. Det hele kan
dog ikke ses og fortælles på 48 timer.
Alligevel nåede vi rundt til mange af
de historiske steder. Vi så – og
passerede – checkpoint Charlie, der vel
nok er den bedst kendte af
grænseovergangene mellem øst- og
vest Berlin. Senere så vi de rester der stadig findes af Berlinmuren, der delte Berlin i øst og
vest, fra den blev bygget i 1961, til den faldt 9. november 1989.
Vi fik set den tyske Bundestag, deres folketing, Brandenburger Tor, gik Unter den Linden og
langs floden Spree, hvor der er bygget mange nye og flotte bygninger. Der blev naturligvis
også tid til at handle, blandt andet i det måske bedst kendte stormagasin i Berlin, KaDeWe
(Kaufhaus des Westens), der i øvrigt allerede var julepyntet.
På hele turen arrangerede vi at spise både frokost og aftensmåltider sammen, og oplevede et
godt sammenhold mellem eleverne.

A
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”Dårlig mad giver bundkarakterer”
Sådan stod der at læse i Metroekspressen 14 november. Vi har fået lov til at genoptrykke
artiklen af avisens nyhedsredaktør. Dens fulde ordlyd er:
En ny undersøgelse bekræfter advarsler fra dansk kostekspert om, at dårlig skolemad
kan aflæses direkte i karakterbogen.
Skolelever, som ikke spiser frokost i skolen, risikerer at gå ud af skolen med langt ringere
karakterer end deres kammerater, som har spist sundt hver dag.
Det viser en ny norsk undersøgelse blandt 7500 skolebørn. Blot hver anden dreng og to ud af
tre piger i undersøgelsen spiser frokost hver dag. Forskerne konstaterer, at de børn, der spiser
frokost, også får de højeste karakterer. Undersøgelsen bekræfter dermed de advarsler, den
århusianske ernæringsekspert Frede Bräuner har udstukket i årevis.
”Børn, der ikke spiser mad, hænger hen over bordene, de er rastløse og urolige og fylder
utroligt meget. Hvis de vedvarende dropper frokosten, kommer de til at lide af jernmangel,
og så fungerer hjernen ikke ordentligt”, siger han og langer ud efter maden på en række
skoler.
Børnene lever forkert
”Det er en ren katastrofe. Der er meget dårlige kantineordninger, hvor man sælger kakao og
pizzaer, samtidig med at hovedparten af de store børn render til bageren i frikvartererne”,
siger Bräuner og kritiserer politikerne for ikke at støtte bedre skolemad.
”Jeg har sagt det i 20 år men det er som at tale til en dør. Når børnene så taber i skolen,
indfører man obligatoriske test og forsøger at redde det ad den vej. Grundlæggende handler
det om at børnene lever forkert. Hvis bare de fik en ordentlig kost, ville langt færre have
behov for specialundervisning”, siger han.
(Artiklen er skrevet af Henning Mols og Halldor Henriksen)

I en ½ liter drikkeyoghurt er der 40
gram sukker – altså 20
sukkerknalder!
I en portion guldkorn er der 25 gram
sukker – eller 12½ sukkerknalder!
Prøv lige at hælde det i din morgenkaffe!
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Tak for samarbejdet…
Af Mari-Ann Lind
Så er tiden kommet, hvor mit arbejde som skolens leder overdrages til Niels Bergstedt som
skoleleder og Anna Lawaetz som viceleder.
Jeg kan kigge tilbage på 21 travle år, hvor jeg sammen med Hanne Ginge, Karen Marie Juel
og Anna Lawaetz (Lilian var ”udlånt” et år til Amager International School) startede op i ét
stort lokale på 200 kvadratmeter, der fra overdragelsen af lejemålet d. 1. august 1985 til
skolestart d. 12. august skulle stå klart til at modtage godt 40 elever. Det var pioner-dagene,
hvor der blev renoveret, sat vægge og døre op om aftenen, sat væv på og malet - samtidig
med at vi lavede godt 300 checksheets i løbet af 3 måneder til alle fag for 1. til 10. klasse –
og underviste eleverne dagligt fra 9 – 15. Derfra gik udvidelsen til mit baghus, hvor 9. klasse
fik undervisning et år, og lærerne pendlede mellem Grækenlandsvej og Amsterdamvej - og
eleverne fik deres afgangseksamen i min dagligstue.
I 1991 købte vi huset på Roskildevej og blev næsten væk på de godt 600 kvadratmeter – og
renovering de sene nattetimer og i weekenderne gik i gang igen. Den store plads varede ikke
så længe, for få år efter kunne man snakke om ”burbørn” og lærerne gik rundt med blå
mærker på lår og hofter – der var trangt! Udvidelsen blev først løst ved at stille en ”pavillon”
op – og endnu én og så en tredje på dispensation mod, at alle 3 skulle være fjernet fra
grunden januar 2004.
Så købet af Høffdingsvej 14 var sidste udkald – og en fantastisk oplevelse: at kunne flytte
ind i færdige klasseværelser i løbet af en week-end, så undervisningen kunne starte kl. 9.00
mandag morgen!
Men bygninger er bare en nødvendighed – det vigtige er børnene, deres skolegang og deres
fremtid.
Mine mål var glade børn - børn, der får lært nogle grundlæggende færdigheder, så de med
lyst kan tilegne sig hvad som helst, de ønsker. Børn, der er engagerede og tager del i og
ansvar for deres tilværelse - børn der ved, at de er og kan noget – både for sig selv og andre.
I det daglige arbejde og når jeg møder de gamle elever til ”gammel-elev” fester kan jeg se, at
de mål var godt sat – de blev en realitet – i massevis.
Det er vores fælles fortjeneste – I som forældre, vi som lærere og børnene selv. Derfor vil jeg
slutte med en tak for samarbejdet og et ønske om, at I på samme vis støtter op om de ”to
nye” i chefstolene. Som skoleleder og tysklærer er mit yndlingdcitat: ”Ich habe keine
besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig” Albert Einstein.
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