
En spændende måned   

Februar er gået – og nej: Det var ikke marts eller april, 

som man ellers kunne tro grundet det pragtfulde 

forårsvejr. Lad os håbe på en god gang sne, inden det 

rigtige forår melder sig.  

Vi fik afholdt fastelavn til den store guldmedalje.  

”De store” var på uddannelsesmesse, havde projektuge, 

fremlagde deres projekter om Udvikling og gik til 

terminsprøve i slutningen af måneden. Vi fik indrettet 

fællesrummet på 2. sal, så der kan vises film – og inden 

længe kan der også vises film, filer og billeder fra nettet.  

I februar indledte vi et samarbejde med Ungdommens 

Uddannelses Vejledning (UUV) fra Københavns 

Kommune, så eleverne langt tidligere kan stifte 

bekendtskab med de muligheder, de har, når de en dag 

forlader skolen.    

Til slut et lille suk til jer forældre: Det er meget, meget 

vigtigt, at I sørger for, at jeres børn får god og proteinrig 

morgenmad – og lige så vigtigt er det, at de har gode og 

tilstrækkelige madpakker, så de er mætte hele dagen.  

Det kræver bunkevis af energi at studere, og det kan 

ikke klares med ingen mad eller sukker. Derfor har vi 

slikforbud på skolen, og derfor må I sørge for, at jeres 

børn får god og tilstrækkelig mad med til hele dagen.  

En undervisningstime med udmattede børn er ikke sjov! 

 - f jo O
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Skolekalender  

Marts                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Mandag 3. Forældrekonsultation 9. klasse 

Tirsdag 4. Forældrekonsultation 9/10. klasse 

Forældremøde 5. klasse 

Onsdag 5.   

Torsdag 6. Forældremøde 3. klasse 

Fredag 7. Forældrekonsultation 8. klasse 

  

Mandag 10.  Forældrekonsultation 1. klasse 

Tirsdag 11.  

Onsdag 12.  Forældrekonsultation 7. klasse 

Torsdag 13. Forældrekonsultation 6. klasse 

Fredag 14.  

  

Mandag 17.    

Tirsdag 18.   SFO’en er åben  

Onsdag 19.    

Torsdag 20.  Påskeferie 

Fredag 21.   

   

Mandag 24.   

Tirsdag 25.  

Onsdag 26.  

Torsdag 27.  

Fredag 28.  
 

 

                                                       

 

 
 

 

Husk nu kaffen i SFO’en sidste fredag i måneden  

mellem 14:00 og 16:00! 
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Ok... nu har vi gentaget os selv igennem hele vores karriere som journalister. 
Så denne gang nægter vi at sige det sædvanlige "hej igen!" – så denne gang vil vi sige: 
 
Davs med jer! 
 
Vi vil lige annoncere sidste måneds "Bedst Udklædte": 
 
1p. : Caroline-Sofie fra 4.kl ! 
Som var en potteplante. 
2p. : Simone fra 6.kl ! 
Hun var en Colgate (tandpasta) 
3p. : Jamal fra 6.kl ! 
Han var "Gandalf den hvide". 
 
Okay... Nu til vitserne: 
 
To tosser havde forvildet sig til Sahara. Så sagde den ene:  
- Hold kæft, hvor må der være glat her!  
- Hvorfor det?  
- Sådan som de har gruset! 
 
- Jeg var henne på skolen og tale med Emilies lærer i dag!, sagde hendes mor til 
hendes far.  
- Hun sagde, at Emilie er meget intelligent. Det har hun selvfølgelig fra mig!  
- Ja, det tror jeg også... sagde faren - For jeg har min endnu! 
 
Hele familien er ude at køre en tur da sønnen spørger:  
"Far, hvem fortalte dig for resten hvordan du skulle køre bil før du mødte mor?” 
 

Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset! 
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Så til historien: 
 
Jeg var skrækslagen!!! 
 
Klokken var lige omkring midnat, min far var ikke kommet hjem endnu, og alt 
strømmen var gået i lejligheden. 
Ikke nok med det, så var der lige nu en mærkelig skramlen inde fra min fars værelse, 
og han bor på 3. sal, så det er ikke lige det jeg ville have forventet ville ske. 
 
Jeg fandt en lommelygte, tændte den. Jeg gik hen til døren til min fars værelse. 
Jeg stod der i lidt tid, for at tage mig sammen til at gå ind. Pludseligt lød der et bumb 
derinde fra, og jeg skyndte mig at åbne døren. 
Jeg tror næsten jeg flækkede af grin, da jeg så hvad der lå derinde; det var min far, 
som lå på gulvet lige ved siden af vinduet, med blade i hans halv-lange hår, og 
ømmede sig, for han var faldet ind af vinduet lige på numsen. 
 
Mens jeg stod der og grinte, kom alt lyset tilbage. 
 
Jeg hjalp min far op igen, og vi satte os ind i stuen for at snakke. 
Vi snakkede om alt muligt, men først og fremmest spurgte jeg ham om, hvorfor han 
var kommet så sent hjem, og hvorfor han ikke bare benyttede hoveddøren. 
Han forklarede mig, at han havde været nødt til at arbejde over, fordi der var sket et 
eller andet.  
Grunden til at han ikke var kommet ind af hoveddøren, var, fordi han havde glemt 
nøglen derhjemme, og ikke ville vække mig, da han troede jeg sov. 
 
Efter ca. en time, var jeg blevet så træt, at jeg gik i seng. Lige inden jeg skulle til at 
falde i søvn, kom far ind på værelset, og så meget alvorlig ud. Jeg spurgte ham hvad 
der var sket, og han sagde, at de havde ringet fra hospitalet...  
 
(Historien fortsætter i næste måned...) 
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Fastelavn 
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Det er sjovt at forvandle sig til en tube 
tandpasta, et uhyre, en prinsesse, et dyr, en 
Pippi eller noget helt andet.  
 
Der er meget at lære ved at sætte sig i en 
andens sted, når man selv får lov at 
bestemme, hvem den anden skal være. 
 

Også i år var kostumerne til fastelavn 
utroligt festlige og fantasifulde. 
 
Der blev slået katten af tønden og leget 
mange forskellige lege.  
 
At spise en bolle, der hænger frit i luften 
uden at bruge hænderne, er lidt af en kunst 
både for store og små.  
 
Stoledans og sækkeløb var populært - til 
næste år må vi anskaffe os rigtige sække. 
 
Det var et stolt øjeblik for kattekongerne, 
da karameller raslede ned til alle de andre. 
 
En festlig fastelavns mandag.  
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Uddannelsesmesse 

 

 

I slutningen af januar 

var 9. og 9/10. klasse 

på uddannelses- 

messe i Forum. 

 

Her var opsat 

adskillige stande 

med tilbud indenfor 

alle former for 

uddannelser – et 

sandt Eldorado af 

muligheder.  

 

Besøget var en 

afslutning af Peters 

forløb om 

uddannelse i de to  

klasser. 
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Terminsprøve 

 
 

 

 

Mandag den 25/2 indledte vi 

terminsugen med 4 timers 

matematikprøve. Den stod 

på færdighedsregning i 1 

time efterfulgt af 3 timers 

problemregning.  

 

Tirsdag fortsatte vi med 

dansk: først en 1½ times 

prøve i læse- og 

stavefærdigheder, og efter en 

pause gjaldt det 3½ times 

skriftlig fremstilling.  

 

Onsdag var der 3 timers 

engelskprøve, og efter 

pausen ½ times biologi og ½ 

times geografi.  

 

Torsdag sluttede vi af med 2 

timers samfundsorientering, 

og efter den fælles 

oprydning kunne eleverne 

holde fri – velfortjent! 

 

Alle prøverne var skriftlige, 

så der var gang i både 

kuglepen og 

computertastatur. 

 

Skønt at opleve elevernes 

engagement, når de kaster 

sig ud i beregning, 

formulering, beskrivelse og 

indskrivning!  
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UUV på Kildeskolen  

 
I februar indledte vi et samarbejde med Ungdommens Uddannelses Vejledning (UUV) fra 

Københavns Kommune. 

 

(Note: Af hensyn til persondatalovgivningen er dette indslag anonymiseret per 5/1-2023) 

 

Kære forældre og elever på Kildeskolen 

Som ny vejleder på Kildeskolen vil jeg kort præsentere mig selv.  

Jeg har en baggrund som folkeskolelærer og er ansat som fuldtidsvejleder hos Ungdommens 

Uddannelsesvejledning i Københavns Kommune.  

Det betyder, at jeg fungerer som vejleder på flere skoler i Valby – herunder Kildeskolen. Jeg 

har allerede hilst på mange elever og lærere på skolen, og glæder mig meget til samarbejdet.  

I kan læse mere om den nye vejledning på Kildeskolens hjemmeside, og er altid velkomne til 

at kontakte mig. Desuden får alle elever, som jeg holder samtaler med, en informationsfolder 

med hjem. 

Jeg begynder mine samtaler med 8. klasse og senere 7.klasse, hvorimod samtaler med elever 

i nuværende 6. kl. først bliver næste skoleår.  

Jeg deler kontor med sundhedsplejersken og har træffetid hver tirsdag fra 9.00-12.30. 
 

 

Den nye vejledning 

Pr. 1. august 2007 er vejledningen på de private skoler overgået til Ungdommens 

Uddannelsesvejledning, såfremt de enkelte skoler har anmodet om det.  

Formålet med vejledningen er, at den enkelte elev opnår et solidt grundlag for at vælge 

ungdomsuddannelse og derved bliver i stand til at udarbejde en uddannelsesplan. 

De obligatoriske vejledningssamtaler, uddannelsesbogen og uddannelsesplanen indgår som 

en del af undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA), 

som varetages af klasselæreren. 

Vejledningen skal have særlig fokus på de unge, der har mest behov for støtte i afklarings-

processen. 

Vejledningen skal tilrettelægges, så forældrene kan inddrages i vejledningen og i den 

unges uddannelsesplanlægning. 
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Vejledningssamtaler 

I 6. og 7.klasse skal eleverne have en samtale om året med vejlederen, mens de i 8., 9. og 

10. klasse skal have en til to årlige samtaler. Samtalerne gennemføres i samarbejde med 

klasselæreren. I 6. og 7. klasse kan samtalerne gennemføres i større eller mindre grupper.  

Vejledningssamtalerne i 6. og 7.klasse skal omhandle elevernes styrkesider, interesser, 

forventninger til og drømme om fremtiden samt hvilke områder, de skal arbejde mere med. 

På 6. klassetrin tales også om elevernes valg af tysk eller fransk, og på 7. klassetrin om 

valg af fag i 8.klasse. I 8., 9. og 10.klasse drejer samtalerne sig primært om elevernes 

uddannelsesønsker efter skolen. 

 

Uddannelsesbog 

På 6.klassetrin begynder eleven at arbejde med en uddannelsesbog. Denne bog er elevens 

ejendom. Den udarbejdes af eleven i samarbejde med forældrene og skolen, og den 

justeres løbende, indtil eleven forlader skolen. Alle elever skal udarbejde en uddannelses-

plan, inden de går ud af 9. eller 10.klasse, og uddannelsesbogen er baggrunden for denne 

plan. 

Bogen indeholder en række spørgsmål, der danner udgangspunkt for vejledningssamtalen 

med vejlederen og underskrives af eleven, forældrene og skolen. 

 

Uddannelsesplan 

I 9. og 10.klasse udarbejder alle elever en uddannelsesplan, der skal indeholde de mål og 

overvejelser, som den enkelte elev har med hensyn til sin fremtidige uddannelse. 

Uddannelsesplanen bliver forbindelsesleddet mellem skolen og ungdomsuddannelsen, idet 

den sammen med tilmeldingsskemaet sendes videre til den valgte ungdomsuddannelse. 

Hvis eleven vælger en gymnasial uddannelse, og skolen vurderer, at dette valg er sket på et 

urealistisk og utilstrækkeligt grundlag, skal skolen indstille eleven til optagelsesprøve på 

den ønskede gymnasiale uddannelse. Dette skal skolen skrive i elevens uddannelsesplan. 

Uddannelsesplanen skal være færdigbehandlet og underskrevet inden d. 15. marts 

 

 

Venlig hilsen  

 

UU-vejlederen 
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Fremlæggelse af projekter i 9. og 9/10. klasse 

 
Eleverne i 9. og 9/10. klasse 

arbejdede med en stribe projekter 

under overskriften Udvikling.  

 

De havde valgt at beskæftige sig 

med så forskellige emner som 

graviditet og abort, arkitektur, 

mode, biler og CO2, robotter, 

hjemløse og endelig udvikling af 

computere. 

 

Eleverne arbejdede sammen i 

grupper, som hver skulle formulere 

et problem indenfor det emne, som  

de havde valgt. Herefter skulle de 

belyse problemet med indsamlede 

data og undersøgelse af holdninger 

– endelig skulle formulere deres 

egne konklusioner.      

 

I projektugen kunne eleverne 

arbejde hjemmefra, gå på 

biblioteket, tale med folk på gaden, 

besøge bygninger og steder som 

vedrørte deres projekter. På skolen 

havde hver gruppe en vejleder, som 

grupperne kunne spørge til råds, 

hvis de ønskede det.  

 

En uge efter fremlagde de deres 

projekter med overværelse af 

venner og familie. Det blev til en 

meget spændende aften  med 

foredrag, powerpoint, skuespil og 

overheads. 

 

10. klasses eleverne fremlagde 

dagen efter. Projekterne gik ud på 

at beskrive deres valg af 

uddannelse og erhverv.    
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Vi har brug for jeres hjælp! 
Vi har modtaget denne henvendelse fra Dansk Friskoleforening 

 

Interesserede kan henvende sig direkte til Lis eller til Niels og Anna!  
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Projektor på 2. sal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
På 2. sal er nu installeret en projektor, DVD med surround sound og inden længe en 

computer med netværksforbindelse.  

 

Materiellet blev taget i brug ved 9. og 9/10. klasses fremlæggelser og blev allerede dagen 

efter udnyttet i undervisningen. 

 

Da vi har netværksforbindelse, kan materialer fra nettet, som for eksempel film, filer og 

billeder, fremover inddrages i undervisningen. Spændende!      
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Lige et pust fra SFO´en! 

 
 

Hver onsdag tager vi på nogle fantastiske ture, hvor vi er tilbage senest 16:15. 

 

Vi vil gerne have at vide, hvis jeres barn ikke kan komme med på onsdagsturen – vi vil 

helst af sted i samlet flok! 

 

Vi gør vort bedste for at finde interessante steder, hvor børnene lærer noget og morer sig. 

 

For eksempel har vi besøgt følgende steder: 

 

• Skøjtebanen 

 

• Badmintonhallen 

 

• Dyrehaven 

 

• Lufthavnen 

 

• Nationalmuseet 

 

• Zoologisk Have og mange andre steder. 

 

Vi har altid højt humør, og nyder turene! 

 

 

LEGO LEGO LEGO LEGO LEGO 
 

Lige et nødråb: 

• Vi vil meget gerne modtage Lego – hvis I har noget at 

forære! 
 

 

 

Kærlig hilsen 

 

Sand, Nayla og Anne Marie  
 


