
En særdeles aktiv måned er gået! 

 
Først en kæmpe tak til alle de forældre, medlemmer af 

Støtteforeningen, elever og lærere som deltog i reno-

weekenden! Vi nåede alle de punkter, der stod på 

ønskelisten – og meget mere end det. Der blev fyldt huller 

ud i vægge, der blev tapetseret og der blev malet. Og så 

foregik det hele på et par lune dage i en dejlig og 

behagelig atmosfære!  

 

Også en tak til de af jer, som valgte at donere til 

renoweekenden, fordi I ikke selv kunne være til stede!   

 

Fredag den 12. deltog eleverne i det fælles motionsløb for 

alle skoler – turen gik atter omkring Damhussøen og blev 

afsluttet med lidt mundgodt i kantinen og certifikater.   

 

Nogen holdt efterårsferie, men 30-35 elever blev på skolen 

og studerede på livet løs i de fem feriedage. Undervis-

ningen foregik på 2. sal, hvor eleverne udgjorde én stor 

blandet klasse. ”Godt gået” til alle de aktive elever! 

 

I slutningen af måneden var der gensynsfest for de gamle 

elever – omkring 80 af de ”gamle” samledes i kantinen, 

hvor den stod på Lilians hjemmelavede pragtmad, 

fornøjelige anekdoter, sjov og ballade! Alle havde en skøn 

aften. Pragtfuldt at se hvor godt de klarer sig! 

 

Læs artiklen At bidrage – og alt det andet!        

 

 

- f jo ONu nd sne:

 

 

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

Kildeskolen  

Høffdingsvej 14 

2500 Valby 

Kontor: 38 79 01 40 

Lærervær.:38 79 71 40 

November 2007 

7. årgang nummer 9 

Indhold: 

* Kalenderen 

* Tumlerummet 

* Motionsløbet 

* Ny lærer 

* At bidrage 

* Gamle elevkasser 

* Gammel elevfest 

* Tegne workshop 

  *  Det nye elevråd 

 

© 2007 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 november 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hver første fredag i måneden er der kaffe i SFO´en mellem 14 og 16! 

 

Torsdag 1.  

Fredag 2.  

  

Mandag 5. Terminsprøve 9. og 9/10. klasse 

Forældrekonsultation 1. klasse 

Tirsdag 6. Terminsprøve 9. og 9/10. klasse  

Onsdag 7. Terminsprøve 9. og 9/10. 

Torsdag 8.  

Fredag 9. Forældremøde 8. klasse 

 

Mandag 12. Forældrekonsultation 9. klasse  

Tirsdag 13. Forældrekonsultation 9/10. klasse  

Onsdag 14.   

Torsdag 15. 9. klasse til Danfoss  

Fredag 16.   

  

Mandag 19.  

Tirsdag 20.  

Onsdag 21.  

Torsdag 22. Forældrekonsultation 4. klasse 

Fredag 23.  

  

Mandag 26.    

Tirsdag 27.  Alle elever i 9. og 9/10. klasse 

Onsdag 28.  er i erhvervspraktik hele ugen. 

Torsdag 29. Forældremøde 3. klasse  

Fredag 30.   

  
 

 

Hold øje med SFO’ens aktivitetskalender på trappen!  
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Hej igen! 
 
Som vi skrev sidst bliver der udnævnt en 1., 2. og 3. plads i vitskonkurrencen! 
 
3. pladsen går til Armash fra 8.kl. 
Armash's vits : 
Den ene person til den anden: 
-Jeg sad fast , 3 timer i elevatoren i går , da det var strømsvigt. 
Den anden. 
-Det er da ikke noget . Jeg sad fast på rulletrappen i 5 timer. 
 
2. pladsen er delt og går til Victoria fra 2.kl. og Martina fra 2.kl samt Caroline fra 4.kl, som har 
indsendt den samme vits. Her er Martinas og Carolines:  
En dansker en svensker og en nordmand var ude at flyve. 
Så smed danskeren en mønt. Derefter smed svenskeren en flaske ud, og så smed nordmanden en bombe ud. 
Da de var landet, mødte de en lille pige, der græd. De spurgte ”hvorfor græder du” hun svarede ” jeg fik en 
mønt i øjet” lidt senere så de en dreng der græd, og de spurgte ”hvorfor græder du?” ”fordi jeg fik en 
flaske i hovedet”. Senere mødte de en dreng der stod og grinede, og de spurgte ” hvorfor griner du” ”fordi 
jeg slog en prut, og så sprang naboens hus i luften”. 
 
Victorias vits:  
Hvad får man hvis man krydser et monster med en spejder? 
(svar) et monster der skræmmer de gamle damer over vejen. 
 
1. pladsen går til Senad fra 8.kl. 
Senad's vits: 
Et ægtepar gik tur en klar vinternat. 
Pludselig så de et stjerneskud. 
-Nu må du ønske dig noget , Sagde konen til manden . 
-Hvad er du der stadigvæk ? Svarede manden. 
 
Vi må jo hellere sende fotografen med når priserne skal uddeles! 
 
Lige et par stykker af vores egne vitser: 
Alle børnene i klassen hed Kurt, undtagen Kasper han hed Birger. 
 
Hvilke tanter er mest populære ? 
(svar) Kontanter 

 
 

Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!    
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Så til historien: 
 
Jeg var helt stiv af skræk. Alle de tanker om hvad der skulle ske,  skræmte mig meget. 
Hvad skulle der dog ske med mig? Hvem skulle tage sig af mig? Alle de der væmmelige 
tanker fór gennem mig. 
Pludselig hørte jeg en mand ovre ved receptionen ”Undskyld mig, men kan du sige mig, 
hvor Suzanna Rosenfeldt ligger?” sagde han. Receptionisten: ” Ja, men hvem er du?”. Og 
så kom det, det mest mærkelige svar nogensinde ”Jeg er Morten Rosenfeldt, hendes 
mand.” 
” HVAD??? Nej, du kan bestemt ikke være hendes mand, jeg er nemlig hendes søn!”  
Jeg råbte næsten. 
Han kiggede mærkeligt på mig og spurgte om hvor gammel jeg var og hvad jeg hed. Jeg 
svarede, ”Mit navn Magnus Rosenfeldt, jeg blev 12 år for en uge siden, men hvem er du? 
Du kan ikke være mors mand, for ellers ville jeg jo være din søn.” Jeg var stille, mens jeg 
betragtede ham. Han lignede mig faktisk lidt, de samme brune øjne, den samme næse, 
men ellers ikke. 
” Altså jeg blev sat i fængsel for præcist 12 år og ni måneder siden, selvfølgelig var jeg 
uskyldig, men det tog politiet ret lang tid at finde ud af”, svarede han. ”For jeg blev sat i 
fængsel, var jeg lige blevet gift med din mor. Vi havde kun været sammen i 9 måneder. 
Jeg elskede din mor, og hun elskede mig, men den dag jeg blev sat i fængsel, skulle hun 
mærkeligt nok på hospitalet, det må have været den dag hun fødte dig... Jeg undrede mig 
også over, hvorfor hun blev så tyk. Nå men jeg fandt aldrig din mor igen - indtil i dag.” 
Jeg kiggede på ham en gang til, mens vi satte kursen mod mors værelse. 
Jeg så mig selv mere og mere i ham. 
Da vi havde været inde hos mor, spurgte han, om jeg ville med ud og have en burger, så 
kunne vi jo også få snakket lidt sammen. ”Ja, det kan vi da godt, men svar mig lige på en 
ting”, sagde jeg, ” Hvordan fandt du ud af, at mor var indlagt?” ” Jeg sad hjemme i min 
lille lejlighed, og så nyhederne, da jeg hørte din mors navn, og så fandt jeg så ud af det”, 
svarede han. 
Det hele var blevet meget mere forvirrende nu. Jeg havde dog fundet ud af, hvorfor mor 
ikke havde sagt noget om min far før, hun havde jo været helt knust. Til gengæld var det 
hele mærkeligt. Jeg var både ked af det med mor, og glad for at se min far. Hvad skulle 
jeg dog gøre???(fortsættes i næste måned )... 
 
(Uha – det her bliver mere og mere spændende!!!) 
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 Motionsløbet 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fredag den 12. tog Jannick elever og lærere med på det årlige motionsløb i det pragtfulde 

efterårsvejr og i smukke omgivelser. Nyd billederne: 
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Nogle valgte at løbe turen om Damhussøen – andre valgte at gå.  

 

 

 

 

 

 

 

Løbet afsluttes med strækøvelser… 

 

                 Eller en lur på togstationen! 
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Ny lærer 

 
Vi byder velkommen til Elisabeth Højlund som er 

Kildeskolens nye 2-sprogslærer. 

 

Hej alle sammen ! 

 

Jeg hedder Elisabeth og er ny lærer på Kildeskolen. 

 

En dag i august så jeg en udsendelse om FEGU-

skolerne i fjernsynet og tænkte, at det lige var en 

skole efter mit hjerte. 

 

Jeg har undervist i 24 år, mest i dansk. Jeg har 

undervist mange forskellige slags elever, 

almindelige skolebørn – børn og unge, 

der ikke kunne tale, fordi de var spastikere eller 

havde en anden sygdom, som havde ødelagt den 

almindelige talefunktion. Jeg har arbejdet med 

unge, der har begået kriminalitet og unge, der har 

haft det meget svært i deres hjem. 

 

I mange år har jeg arbejdet med voksne ude fra lufthavnen, der ikke kunne stave. Det blev et 

meget stort problem for dem, da computeren holdt sit indtog på arbejdspladserne. Sidst, men 

ikke mindst, har jeg været i Indien flere gange og undervist i engelsk på et børnehjem. Man 

bliver meget glad for lille Danmark, når man oplever disse børns livsbetingelser. 

 

Jeg har altså prøvet rigtig meget, og i dag ved jeg mere end nogensinde før, hvor vigtigt det 

er, at man kan mestre sit sprog både på skrift og i tale. 

 

Det er den stærkeste rustning man kan have på i livet! 

 

Jeg håber, at jeg kan hjælpe jer med at blive nogle stærke sprogbrugere. Jeg skal arbejde med 

to-sprogsundervisning og meget af det kommer til at foregå oppe på 2.sal i sprog-lokalet. 

 

I er altid velkomne til at hente fif og råd hos mig, hvis I står med nogle problemer med jeres 

tale- og skriftsprog. Jeg glæder mig til at arbejde med jer og jeg glæder mig til at arbejde på 

Kildeskolen. 

 

Ud over min kærlighed til sprog holder jeg a’ at synge – lave mad – snakke og grine! 

 

Elisabeth Højlund 
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At bidrage: At yde noget til en sag eller et formål. 

 

Bidrage med noget: Give sin del af en samlet indsats. 

 

Bidrage til noget: Være medvirkende årsag til noget.  

  

 

At bidrage 
 

 

 

 

 

 

 

 

I Nyhedsavisen den 7/6 blev familiepsykolog Ulla Dyrløv citeret 

for følgende udtalelser: 

 

”Alt efter hvilken alder børnene har, så lad dem være med til at 

røre i sovsen, støvsuge eller bære pakker med bleer op ad 

trappen. Vis børnene, at der er brug for dem, at de er vigtige for 

at familien kan køre rundt. Børnene har brug for at føle, at de 

gør en forskel i deres familie, at de har en vigtig plads og at de er uundværlige. Hvis de ikke 

kan mærke det, opstår slåskampene og skænderierne.” 

 

Om skænderierne udtalte hun videre: 

 

”Det skyldes blandt andet, at mange forældre gerne vil bruge tiden sammen med deres børn 

til at lægge puslespil og læse bøger, når de er samlet efter institution, skole og arbejde. Men 

allerede fra børn kan gå, kan og skal de helst inddrages i opgaverne i hjemmet. For så 

oplever de, at vi skal ikke kun være følelsesmæssigt sammen, vi skal også være fælles, stå 

sammen, sørge for at klare os godt og der er brug for alle.”    

 

I bogen Et Nyt Syn På Livet skrev L. Ron Hubbard:   

 

”Der er også dette med at bidrage. 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 spædbarn bidrager ved at prøve at få dig til at smile. Spædbarnet vil optræde. Lidt senere 

vil det danse for dig, komme med en pind, forsøge at kopiere 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 ængstelig. 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.” 

 

Det er da stof til eftertanke! 
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Gamle elevkasser blev nye 

Alle de gamle og slidte elevkasser fra elever, 

der er gået ud af skolen, bliver opbevaret på 

depotet, og de fyldte efterhånden en del plads. 

Kasserne var ikke kønne, der var skrevet og 

tegnet på dem, og nogle var fyldt med 

klistermærker – men de var ikke gået i stykker.  

Hvordan kunne de bruges igen? 

Den udfordring tog vi til os i 6. klasse. Vi ville 

lave nogle gamle og grimme kasser om til 

flotte kasser, som kunne bruges igen. 

Vi startede med at rense, vaske og slibe 

kasserne. Hver elev lavede derefter en 

arbejdstegning over, hvordan de hver ville 

dekorere den og dermed sætte deres personlige 

præg på kassen.  

Der kom rigtig mange flotte, fantasifulde og 

kunstneriske arbejdstegninger. Eleverne gik i 

gang med kasserne. Der blev malet, savet og 

klistret. Eleverne var så optaget af arbejdet, at 

de flere gange forlangte, at jeg skulle blive 1 

time ekstra om eftermiddagen, hvilket jeg 

gerne gjorde.  

Til sidst blev alle kasserne lakeret med en 

vandbaseret lak, som beskytter dem og gør 

dem vaskbare. 

Det har været en fornøjelse at se hvor optaget 

eleverne har været, hvor kunstneriske og 

fantasifulde de er. Stor ros til 6. klasse. 

På billedet kan I se et udvalg af kasserne.  

 

Hilsen fra Helle og 6. klasse  
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Gammel elev fest 
 

 

Fredag den 26. mødtes godt 80 af de gamle elever til den årlige gensynsfest. 

 

Snakken ville ingen ende tage fra det 

øjeblik, de trådte ind i kantinen. Lilian 

diskede op med super mad og for mange af 

eleverne var dette også et ”gensyn”, da det 

var hende, der en gang lærte dem at 

gebærde sig i et køkken.     
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Senere blev der spillet bordfodbold – 

desværre tabte lærerne! 

De ”ældgamle” elever måtte at studere 

klassefotografier!  
 

Vi takker for en dejlig aften! 



 12 

 

Tegne workshop i 4. klasse 

Af Helle Märcher  

Sidste skoleår havde jeg stor succes med at lave en 

tegne-workshop med kunstneren Morten Löfberg i 

min daværende 5. klasse.  

Jeg gentog succesen her i oktober med 4. klasse. I den 

klasse ser eleverne dagligt Mortens tegninger, da han 

har dekoreret væggene i klassen med sjove og flotte 

tegninger. 

Forud for workshoppen havde klassen i en lang 

periode arbejdet med tegning – det gjaldt tegneteknik, 

grundformer, farvelære, kultegning og meget andet. I det forløb oplevede jeg en kæmpe 

udvikling hos eleverne. 

Morten startede med at gennemgå de grundlæggende 

regler indenfor tegning, hvor han hele tiden viste 

eleverne eksempler på tavlen. 

Derefter var det ”ønsketime”. Eleverne kunne på skift 

ønske, hvad de ville lære at tegne, og det kom der 

mange flotte, skønne og fantasifulde tegninger ud af. 

Ja, de var alle så begejstrede, at de foreslog, at Morten 

skulle komme tilbage igen fredagen efter – eller i 

hvert fald blive nogle timer ekstra!  

En af de elever, som havde udtrykt sig meget 

negativt med hensyn tegning (”Jeg kan ikke 

tegne og det er kedeligt at tegne og det gider 

jeg ikke”), endte med at være en af de mest 

ivrige tegnere, og dét kunne han faktisk rigtig 

godt! 

Som formningslærer er det en af de 

skønneste ting, man kan opleve.  

Hvem ved? Om 15 år er det måske én af de 

elever, som selv afholder workshop.  

Tegn bare løs!  

 

 



 

 

13 

Det nye elevråd 

 
Der har været valg! Nej, nej – ikke dét der til folketinget, men et helt lokalt. Vi har nemlig 

fået et nyt elevråd for skoleåret 2007-2008.  

 

Hver klasse fra 5. til 9/10. har valgt en elevrådsrepræsentant og suppleant. 

 

Velkommen til det nye elevråd! 

 

Lærerrådet glæder sig til samarbejdet. 

     


