ild e sk o le n y t !
- f jo O

Ændring af ordensregler?
På vores hjemmeside står der om ordensreglerne:
Når mennesker skal fungere sammen i en gruppe, må de
have kendte og accepterede regler, der fastlægger, hvad
der forventes af hvert medlem og hvad der er god opførsel.
Hvis reglerne er fornuftige, og hvis medlemmerne retter
sig efter dem, kan gruppen opnå bedre resultater.

Februar 2008
8. årgang nummer 2

Vores ordensregler bygger på mange års erfaring og har
som mål at skabe det bedst mulige studiemiljø, hvor
eleverne kan færdes trygt og hvor de kan opnå de bedst
mulige faglige resultater.

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

Det er flere år siden, at vi sidst reviderede ordensreglerne,
så derfor mødtes alle lærere i slutningen af januar for at se,
om reglerne stadig var gyldige.

Indhold:
* Kalender
* Tumlerummet
* Ordensregler
*

Vi gennemgik hver regel, diskuterede mulige ændringer
og så på konsekvenser af ændringer. Det viste sig snart, at
alle reglerne er gode – ud over nogle sproglige ændringer,
der gør reglerne lettere at forstå for de mindre elever, er
intet ændret.
Vi har fjernet udgangsforbudet og genindført den regel, at
eleverne kan forlade skolen med en lærers tilladelse.
Læs reglerne her i Kildeskolenyt! og gem dem.

© 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
Februar
Fredag 1.
Mandag 4.
Tirsdag 5.
Onsdag 6.
Torsdag 7.
Fredag 8.

FASTELAVNSFEST!

Projektuge for 9. og 9/10. klasse.
Emnet er: Udvikling
10. klasses elever arbejder med
erhvervsorienteret projekt

Mandag 11.
Tirsdag 12.
Onsdag 13.
Torsdag 14.
Fredag 15.
Mandag 18.
Tirsdag 19.
Onsdag 20.
Torsdag 21.
Fredag 22.

Projektfremlægning 9. og 9/10. klasse

Mandag 25.
Tirsdag 26.
Onsdag 27.
Torsdag 28.
Fredag 29.

Terminsprøve – Matematik
Terminsprøve – Dansk
Terminsprøve – Engelsk, biologi og geografi
Terminsprøve – Samfundsfag

8. klasse i praktik

Husk nu kaffen i SFO’en sidste fredag i måneden
mellem 14:00 og 16:00!
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Halli hallo !!
Så er vi her igen igen!
KONKURRENCE-KONKURRENCE-KONKURRENCE-KONKURRENCE-KONKURRENCE-KONKURRENCE

I denne måned er det jo Fastelavn! Find de kreative sider frem og hiv et flot,
skørt, sjovt og interessant kustume ned fra loftet!
Vi afholder nemlig en konkurrence om det bedste fastelavns-kustume for alle de
klasser, der skal deltage.
Vi udtrækker en 1., 2. og 3. plads, når alle har slået katten af tønden.
Vitser :
Alle børnene kiggede fra højhuset ,
undtagen Gert – han trådte forkert. :D

En Tosse gik hen til en coca-cola automat. Han kom et par mønter i automaten og
kort efter spyttede den en dåsecola ud. Benovet puttede han igen mønter i. Og en
ny dåsecola væltede ud. Da det havde gentaget sig en halv snes gange kom en fyr
forbi og sagde:
- Nu må det snart være min tur.
Tossen:
- Skrid din idiot. Kan du ikke se at jeg stadig vinder..! ;)

Konen: Jeg føler mig temmelig sløj, vil du ringe til dyrlægen, skat?
Manden: Skal jeg ikke hellere ringe efter lægen?
Konen: Jeg arbejder som en hest, lever som en hund, bor hos en flok aber og sover
med en gammel gris, så det bliver dyrlægen! :)

Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!
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Så til historien:
7 dage efter ulykken, var jeg klar til at gå i skole igen.
Da jeg kom derhen, var alle meget søde og forstående og hjalp mig med at
indhendte alle de ting, jeg var kommet bagud i.
Hele dagen gik fint, og da jeg havde fri, tog jeg hjem til min far.
Klokken var ca. 13:00, da jeg kom hjem, og min far var ikke kommet hjem, så jeg
satte mig ned og begyndte at lave lektier – så kunne jeg jo hygge mig med ham, når
han kom hjem.
Da der var gået en time, og jeg var blevet færdig med mine lektier, var jeg
stadigvæk alene hjemme.
Jeg satte mig ned i sofaen, og begyndte at læse en fantastisk bog, som jeg var i
gang med. Den hed ”Kolynen fra Det Døde Hav”, og den var vildt spændende. Den
handlede om to børn, der tager ud på en speciel rejse.
Da klokken blev 17.15, var jeg blevet færdig med min bog, og far var stadigvæk
ikke kommet hjem. Jeg begyndte at blive en smule nervøs.
En time efter, var jeg stadigvæk alene hjemme, og skulle lige til at ringe til min
Jeg kunne bestille pizza, og
far, men pludselig slog en fantastisk idé ned i mig
gå ned i Block Buster og leje en film, og så holde min egen lille hyggeaften hjemme
hos min far!
Jeg skyndte mig med at få min idé til at gå i opfyldelse, og ved 7-tiden sad jeg i
sofaen, spiste pizza og så en gyserfilm, ved navn ” Den afbrændte heks' hævn”.
Det var rigtigt hyggeligt, men da filmen var færdig, var far stadigvæk ikke
kommet hjem. Jeg så over mod uret, og klokken var 22.15. Jeg nægtede at gå i
panik og gik i gang med at se en anden gyserfilm, mens jeg åbnede en stor pose
slik. Filmen hed ” Det uhyggelige uvejr”.
Da filmen kom til det mest uhyggelige punkt, og klokken slog 12, gik al strømmen i
huset – der blev kulsort!
Jeg blev vildt bange, tog min mobil, og ringede til min far. Desværre kunne den
ikke ringe ham op. Jeg begyndte at lede efter en lommelygte. Mens jeg ledte,
kunne jeg pludselig høre en banken på vinduet ind til min fars værelse! Han bor på
3. sal i en lille lejlighed, så jeg regnede ikke med, at jeg ville få besøg. Mit hjerte
sad i halsen på mig!!! (fortsættes i næste måned).
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KILDESKOLENS ORDENSREGLER
Jeg vil være flittig og målbevidst med at opnå så stor viden som muligt og på den måde selv
tage ansvar for min fremtid.
Jeg vil være et godt eksempel for andre, så alle får de bedste muligheder for at udnytte deres
evner.
Jeg forstår, at skolens regler er lavet, for at alle elever kan få mest muligt ud af deres
skolegang og have det rart og trygt på skolen.
Derfor vil jeg overholde Kildeskolen ordensregler.

Ordensregler
1) Jeg vil være til stede ved hvert navneopråb. Hvis jeg er forhindret, vil jeg give skolen
besked i god tid før navneopråb.
2) Jeg vil sove nok, spise morgenmad, have madpakke med i skole hver dag og
ikke spise slik og tyggegummi i skoletiden, så jeg altid er frisk til at studere.
3) Jeg vil have alle nødvendige materialer klar til hver time (skrive- og
regne-redskaber, bøger, hæfter, gymnastiktøj osv.), og jeg vil sidde på min plads, så læreren
kan lave navneopråb.
4) Jeg vil anvende det, jeg har lært om studiemetoden, så jeg forstår det, jeg lærer i hvert fag.
5) Jeg vil kun forlade skolens område med en lærers tilladelse.
6) Jeg vil passe på mine egne, mine kammeraters og skolens ejendele, og være med til at
klassen og fællesområderne ser pæne ude hele tiden.
7) Jeg vil være høflig og hensynsfuld overfor alle voksne og børn på skolen.
8) Jeg vil være høflig og hensynsfuld på vej til og fra skole, så skolen og eleverne har et godt
ry.
9) Jeg vil tage ansvar for mine studier ved at:
a) arbejde ærligt og flittigt for at nå mine mål i timerne
b) lave de aftalte lektier hjemme eller på skolen
c) aflevere studiepoint hver dag.
5

10) Jeg er villig til at løse ethvert problem angående mine studier.
11) Jeg er villig til at løse ethvert problem angående min egen eller andres opførsel.
12) Jeg vil aflevere mobiltelefon, MP3 afspiller og andet elektronisk udstyr, som jeg har med
i skole. Jeg giver dem til læreren i første time, som opbevarer dem til sidste time er slut.

Hvad der sker, hvis reglerne brydes
Overtrædelse af reglerne bliver påtalt. Det forventes, at du bagefter er villig til at forbedre
din opførsel.
Hvis reglerne brydes igen og igen, får dine forældre besked om det. Du kan blive sendt hjem
i 1 til 3 dage for at finde ud af, om skolen skal være din "arbejdsplads" igen. Før du kan
komme tilbage, skal du og dine forældre til et møde på skolen, hvor vi taler om din
beslutning.
Grov opførsel, vold eller hærværk medfører øjeblikkelig hjemsendelse i 3 dage. Du og dine
forældre bliver herefter indkaldt til et møde, hvor vi taler om din videre skolegang på
Kildeskolen.

At gøre skaden god igen
Du skal vide, at du næsten altid kan gøre en skade god igen: Vær ærlig, tag ansvar for dine
handlinger og gør en ekstra indsats med dine studier, for skolen og de involverede elever.

(Elev og forældre underskriver ordensreglerne)
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