
Kan vi gøre mere som forældre?  
 
I denne udgave af Kildekolenyt!Kildekolenyt!Kildekolenyt!Kildekolenyt! finder du to artikler om 
forholdet mellem børn og voksne – den ene stammer fra 
metroXpres og omhandler en undersøgelse foretaget af 
Børnerådet. Den anden er et uddrag af teksterne i vores 
Børneseminar. Begge artikler stiller spørgsmålet: Kan vi 
gøre mere som forældre?     
 
Onsdag den 10. januar var der multietnisk fest her på 
skolen. Det blev en rigtig god dag med kulinariske indslag 
fra flere forskellige lande – ja, endda en hjemmebragt 
pizza, for den er jo næsten blevet en dansk nationalret.   
 
Endelig: Husk at vi afholder fastelavnsfest mandag den 19 
februar. I år er festen for 0. til 4. klasse! Alle andre klasser 
har almindelig undervisning den dag.  

 
 
Hvis du har forslag til artikler i Kildekolenyt!Kildekolenyt!Kildekolenyt!Kildekolenyt! må du 
endelig kontakte os – skriv et brev og læg det hos Karna! 
 

 - f jo O

 

 

                        iiiiiiiiiiiillllllllllllddddddddddddeeeeeeeeeeeesssssssssssskkkkkkkkkkkkoooooooooooolllllllllllleeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnyyyyyyyyyyyytttttttttttt!!!!!!!!!!!!            

Kildeskolen  
Høffdingsvej 14 
2500 Valby 
Kontor: 38790140 
Lærervær.: 38797140 
 

Februar 2007 

7. årgang nummer 2 

Indhold: 
* Kalender 
* Multietnisk fest i 5. 
* Danske børn savner 

mor og far 
* At bidrage 
* Renovation af 

skolen 
  
  
  
© 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  
Februar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Torsdag 1. Uddannelses projekt fortsætter i 9. og 9/10.klasse 
Fredag 2.   
  
Mandag 5.    
Tirsdag 6. Forældrekonsultation i 1. klasse 

Forældrekonsultation i 7. klasse 
9. og 9/10 klasserne er i 
erhvervspraktik 

Onsdag 7.    
Torsdag 8.   
Fredag 9.        Klubfest i kantine  
  
Mandag 12.    
Tirsdag 13.  
Onsdag 14.  Forældrekonsultation i 0. klasse 
Torsdag 15.  
Fredag 16.  
  
Mandag 19. Fastelavnsfest for 0. til og med 4. klasse 
Tirsdag 20.  
Onsdag 21.  
Torsdag 22.  
Fredag 23.  
  
Mandag 26.  
Tirsdag 27.  Forældremøde 1. klasse 
Onsdag 31.  
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Multietnisk fest i 5. klasse 
Af Helle Märcher, klassekærer 5. klasse 

 
Efterårets tema ”multietnisk samfund og venskab” blev afsluttet med en multietnisk fest 
onsdag d. 10. januar.  
 
De mange fremmødte forældre havde hver en ret mad med. Alle retterne blev anrettet som en 
buffet på kantinebordet, og der var et fantastisk syn. Af de mange skønne retter kan nævnes:  
 

Frikadeller med kartoffelsalat samt almindelig grøn salat  
Hot wings med coleslaw  
Pakistansk risret  
Afrikansk gryderet med kød og grønsager  
Kyllingefrikadeller med salat 
Pandekager med syltetøj 
Lasagne 
”Hjemmelavet” pizza – og meget mere!  
 

 
Pigerne fra klassen havde bagt 3 forskellige kager, som blev nydt til kaffen.  
 
Da maverne var fyldte med skøn og dejlig mad, kom vi til den mere seriøse del af 
programmet – eleverne skulle fremlægge deres arbejde. Først blev der læst et referat op, fra 
filmen: Kald mig bare Aksel, som klassen havde været inde og se. En flot planche blev 
fremvist og læst op. Derefter havde eleverne dramatiseret nogle scener fra filmen, som de 
selv spillede foran alle forældrene. Sidst (men ikke mindst) havde en gruppe lavet en rap, 
som blev fremført i bedste rapperstil.  
 
En stor tak til de forældre, der gjorde denne aften til alle tiders succes og til alle de 
superdygtige elever fra 5. klasse, som var helt fantastiske. Faktisk blev succes’en så stor, at 
flere forældre mente, at vi skulle have sådan en aften, hvor vi spiste sammen, 2 gange om 
året. Det håber jeg klassens forældrefestudvalg vil arrangere, for det var rigtig hyggeligt! 
 

۞ 
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Følgende artikel stod i metroXpress onsdag den 24 januar. Den er skrevet af Nana Askov.   

 
 

Danske børn savner mor og far  
 
 
Hvert tredje barn i 5. klasse mener, at mor og far 

har for travlt til dem, viser en ny undersøgelse. Det 

giver problemer i skolen, mener lærerne. 

 
Vi snakker ikke sammen, leger ikke sammen, og 
der er langt mellem hyggestunderne med mor og 
far. 
Sådan lyder det fra en tredjedel af de 1100 
folkeskoleelever fra 5. klasse, der netop har 
deltaget i undersøgelsen ”Portræt af en 5. klasse”, 
som Børnerådet offentliggør i dag.  
”Børnene føler sig forladte. de oplever, at 
forældrene ikke har tid til at høre på dem i 
hverdagen, at mor og far ikke interesserer sig for 
dem”, siger formand for Børnerådet Charlotte 

Guldberg, der hæfter sig ved, at børnene selv kan gøre opmærksom på deres savn. 
”Materielle goder betyder mindre for børn end anerkendelsen fra mor og far. Det er en klar 
udmelding fra børnene, og det bør vi lytte til”, siger hun. 
Og den manglende opmærksomhed fra mor og far har konsekvenser, når poderne møder op i 
skole, mener lærerne.  
 
Ungerne vil med i køkkenet     

”Der er alt for mange opdragelsesmæssige opgaver, som forskubbes fra hjemmet til skolen i 
dag, og det stiller krav til lærerne. Børnene bliver meget grænsesøgende og har brug for mere 
opmærksomhed, og det giver dem uro”, siger formand for pædagogisk udvalg i Danmarks 
Lærerforening Tina Taarsted.   
Men børnenes savn betyder ikke nødvendighedsvis at forældre i dag arbejder for meget, 
mener både Charlotte Guldberg og Tina Taarsted. 
”Børnene vil langt hellere lave mad med mor og far end at tage i Bon Bon-Land eller 
biografen hver søndag. Det handler ikke om at give børnene oplevelser. De har brug for 
rollemodeller”, siger Tina Taarsted.  
  
 
 
 

Undersøgelsen 
• Hvert tredje barn i 5. klasse   
   synes, at deres forældre tit har  

   for travlt. Børnene oplever de 

   fortravlede forældre som et problem, 

   når samtalen forstummer, legen   

   ophører, og hyggestunderne bliver 

   sjældne. 

 

 • Omkring halvdelen af børnene i  
    5. klasse har en profil på en 

    hjemmeside. 

 

•  91 pct. af børnene har en mobiltelefon, 
    og 75 pct. har fjernsyn på værelset. 

 

•  85 pct. af børnene går til fritidsaktiviteter. 
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Denne artikel er en del af kursusmaterialet på Børneseminaret, et kursus som vi tilbyder 
forældre:  
 

At bidrage 
Uddrag af en artikel skrevet af forfatteren L. Ron Hubbard 

 
 

Du har ingen ret til at nægte dit barn retten til at bidrage. Et menneske føler sig kun duelig 

og kompetent, så længe det får lov til at bidrage med mindst lige så meget eller mere, end det 

modtager. 

 

Et menneske kan godt ”over-bidrage” og alligevel føle sig sikker i omgivelserne. Men i det 
øjeblik det begynder at ”under-bidrage”, føler det sig usikkert. Hvis du ikke tror på det, så 
tænk tilbage til en gang hvor alle de andre havde taget noget med til festen, men du ikke 
havde! Hvordan følte du dig tilpas? 
 
Et menneske vil gøre oprør imod og mistro enhver person, som bidrager med mere end det 
selv giver denne person.  
 
Forældre giver selvfølgelig barnet mere end barnet giver til gengæld. Så snart barnet finder 
ud af dette, bliver det ulykkeligt. Barnet forsøger så at bidrage endnu mere – og hvis det ikke 
lykkes, bliver det vredt på dem, der bidrager til det. Det føler en stærk modvilje mod 
forældrene, som de forsøger at afværge ved at bidrage endnu mere til barnet. Nu gør barnet 
mere oprør! Det er en ond cirkel, som ender med at barnet giver op.  
 
Du MÅ lade barnet yde til dig. Men, det er ikke noget du kan beordre barnet! Du kan ikke 
befale det at slå græsplænen og tro, at det er et bidrag. Barnet må selv finde ud af, hvad det 
vil bidrage med, og så give dét. 
 
Et lille barn bidrager ved at prøve at få dig til at smile. Det vil optræde. Lidt senere vil det 
danse for dig, komme med en pind, forsøge at efterligne dine arbejdsbevægelser – for at 
hjælpe dig. Hvis du ikke modtager disse smil, danse, pinde eller arbejdsbevægelser i den ånd, 
de er givet, er du allerede begyndt på at forhindre barnet i at bidrage. Det vil nu begynde at 
blive ængsteligt. Barnet vil gøre ubetænksomme og mærkelige ting med dine ejendele i et 
forsøg på at gøre dem ”bedre” for dig. Du skælder barnet ud…og dét gør det af med barnet. 
 

 

 
Lader vi vores børn bidrage nok? Husker vi at takke vores børn for deres bidrag?    
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Renovation af skolen 
 
I de første to uger af februar får vi besøg af en murer, som skal 
renovere væggene ud mod gården på 2. sal. 1. sal og i stueetagen.  
 
Grunden er, at vi har haft en vandskade, der har gennemblødt  muren, så pudset på indersiden 
er blevet blødt.  
 
Dette får indflydelse på undervisningen af 9. klasse og 7. klasse, som i de to uger henlægges 
til fællesrummene på 1. og 2. salen. 
 
Mureren er færdig fredag den 9. februar, hvorefter klasserne rykker tilbage i deres egne 
lokaler.           

۞ 

 

Har du venner, der leder efter en skole til deres børn? 
 
Hvis du har venner, som du gerne vil introducere til Kildeskolen, kan du 
henvende dig til kontoret, hvor du kan få nogle af vores brochurer. 
 
Du kan også få brochurerne gennem kontaktsiden på vores hjemmeside 
www.kildeskolen.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


