
Tumlerummet overtager! 

         1/4 
 
Det er på tide, at Tumlerummet overtager 
og det er på tide at det gamle Kildeskolenyt 
bliver til et tillæg – så det er hermed sket!  
 

Så lad os bare springe ud i de vigtige 
nyheder: Tumlerummet har 1 års 
fødselsdag!!! Det skal da fejres med en 
hurtig konkurrence! 
 
Du/I skal sende den sjoveste aprilsnar, som 
du/i har udført til os. Lad os få bare få alle 
historierne. 
 
1) Indsend senest fredag d.11 april   
2) Den skal være sjov. 
3) Husk at skrive navn og klassetrin på. 
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Så til vitserne: 
Flypassagererne havde ventet næsten en time. I den tid havde maskinen blot stået på 
startbanen, og da de omsider kom i luften, spurgte en af passagererne om årsagen til 
forsinkelsen.  
-Det var blot vores pilot, der mente, at han hørte en mærkelig lyd fra den ene motor. Han 
ville ikke flyve, før det var ordnet, og det har taget os næsten en time at skaffe en ny 
pilot, svarede stewardessen.  

;D 
En skildpadde, der mødte frem på politistationen, beklagede sig over at være blevet slået 
ned på gaden. 
-Så, sagde betjenten tøvende. Af hvem, monstro ? 
-Af tre snegle. Mere ved jeg ikke. Det hele gik så hurtigt. 

;D 

En jæger var på safari med sin kone og svigermor. 
En aften vågnede konen og fandt til sin store forskrækkelse, at hendes mor var væk. Hun 
skyndte sig at vække sin mand og insisterede på, at de sammen skulle gå ud og forsøge at 
finde hende. 
Jægeren tog sin riffel, og sammen begyndte de at lede efter hende. I en lysning ikke 
langt fra lejren fandt de svigermoren, der stod med ryggen mod et stort træ og foran 
hende stod en stor løve. 
Jægerens kone råbte: - Hjælp, hvad skal vi gøre? 
- Ingenting, svarede jægeren. Løven har selv rodet sig ind i det her, nu må den også selv 
rode sig ud igen.                                          ;D 

Så til historien: 

Da jeg hørte at de havde ringet fra hospitalet, fik jeg den fornemmelse jeg havde fået, 
da jeg fik at vide at min mor var kørt galt, skrækken fra tanken om at miste min mor. 

Jeg spurgte min far, om hvad de havde sagt, men han kunne ikke svare mig, da han ikke 
havde spurgt. Han havde hørt dem ringe, og da han fandt ud af hvem det var, turde han 
simpelthen ikke spørge hvorfor de havde ringet, og havde så bare lagt på. 

Det gjorde mig lidt mere rolig, for hvis dem fra hospitalet ikke havde sagt hvad det var 
endnu, så var der en chance for at det slet ikke ville være noget slemt. 

 

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!    



 

 

3 

Jeg tog telefonen, og ringede, den afdeling af hospitalet som min mor lå på, op igen og 
sagde, at vi var blevet afbrudt. Derefter spurgte jeg dem, hvad det var de ville sige, og 
de svarede. 

Vi skyndte os at køre over til hospitalet, og løb lettede hen til min mors stue. Hun havde 
fået det meget bedre, og det viste sig, at hun kun havde brækket det ene ben, og to 
ribben, fordi lægerne havde byttet om på nogle røngtenbilleder, selvom hun godt havde 
været i koma. Hun fortalte os, at hun havde sagt til lægerne, at de skulle ringe til os, så 
vi kunne hente hende, selvom det var sent. 

På en måde blev jeg meget glad, for så kunne jeg endelig komme hjem, men jeg havde haft 
det så sjovt med min far, og ville ønske, at han skulle med os hjem, eller at vi skulle hjem 
til ham. 

To timer senere, var mor endeligt blevet udskrevet, og vi kunne endeligt komme hjem. 
Jeg var godt nok træt, for   klokken  var halv fem om natten. 

Vi hjalp mor ud i bilen, og jeg satte mig bagi, og kort efter, var vi for alvor på vej hjem. 

Da vi havde kørt i noget tid, bemærkede jeg en mærkelig stemning i bilen. 

Jeg kiggede fra min mor, og over til min far, og så slog det mig- min mor elskede 
stadigvæk min far, og min far elskede stadigvæk min mor, men ingen af dem, havde mod 
til at spørge, hvad den anden følte. 

Da vi kom hjem, spurgte min mor, om ikke min far ville blive og sove, når det nu var så 
sent, og han sagde ja. 

Da jeg vågnede næste morgen, var min mor og far midt i et skænderi. 

Min mor råbte op om noget med ansvarlighed, og min far forsvarede sig selv med, at hun 
jo heller ikke havde været ansvarlig. 

Jeg blev vild forvirret, og listede ud i køkkenet, jeg gemte mig lige bag ved spisebordet. 

Mens de stod og skændtes, og min mor skulle lige til at råbe et eller andet nyt til min far, 
stoppede min far op. Han kiggede på min mor, med det mærkeligeste blik, som om han lige 
var blevet forelsket. 

Han løftede sin hånd, og kiggede min mor dybt ind i øjnene- et kort sekundt, troede jeg 
at han skulle til at slå hende. 

Men i stedet tog han hendes arm, og trak hende ind til sig- og kyssede hende!!! 

( fortsætter i næste måned...) 
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Tillæg: KKKKKKKKKKKKiiiiiiiiiiiillllllllllllddddddddddddeeeeeeeeeeeesssssssssssskkkkkkkkkkkkoooooooooooolllllllllllleeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnyyyyyyyyyyyytttttttttttt!!!!!!!!!!!!            (Vi takker Tumlerummet for at få lov til at fortsætte som tillæg)   

 

Renoweekend   26/4 og 27/4   

 

Så er det tid til årets første renoweekend, som vi afholder lørdag den 26/4 og søndag 27/4. 

Vi knokler med de mange projekter i begge dage fra 10:00 til 18:00 og vil meget gerne vide, 
hvornår I kan deltage.  

Traditionen tro serveres frokost ved 12-tiden, og der er selvfølgelig fri adgang til både kaffe, 
the og saftevand dagen igennem. 

Hvis vejret bliver smukt, vil vi ordne en del udendørsprojekter – bliver det heldagsregn, 
søger vi indenfor. Der er en masse, der skal ordnes, både udendørs og indendørs!    

På svarslippen må I meget gerne skrive, om der specielle ting som I er særlig gode til: Rense 
bede, male, tapetsere, skrue billeder fast på vægge, opsætte fliser op i toiletrum etc. etc. etc.  

Hvis I ikke kan deltage, er i velkomne til at yde et bidrag til maling, fliser, tapet og alt det 
andet. Vi tager imod ethvert bidrag med stor glæde!  

Send slippen med jeres barn i skole – klasselæreren skal have den senest mandag den 14/4.  

 

Venlig hilsen  

 Niels Bergstedt 

 

� ----------------------------------------------------------------------------- 

Vi kommer ______ voksne og ______ børn. 

Vi kommer lørdag den 26/4 fra _______   til _______ 

Vi kommer søndag den 27/4 fra ______ til _______ 

Vi er gode til at: 

 

Vi kommer ikke og vil gerne bidrage med:  100,- ______     200,- ______  300,- 

                                                                       andet beløb:____________ 

 

Husk at slippen skal retur til klasselæreren senest 14/4.       

Bidrag kan afleveres på kontoret til Karna – gerne i en konvolut med navn udenpå.   
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Skolekalender  
April                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Tirsdag 1. APRILSNAR DAG 

Onsdag 2.   

Torsdag 3. Forældrekonsultation 6. klasse 

Fredag 4.  

  

Mandag 7.   

Tirsdag 8.  

Onsdag 9.   

Torsdag 10. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19:00 i kantinen 

Fredag 11.  

  

Mandag 14.  

Tirsdag 15. Møde om to-sprogsundervisning -  kl. 17-19 på 2. sal 

Onsdag 16.  

Torsdag 17.  

Fredag 18. St Bededag - Skole og SFO er lukket 

  

Mandag 21.   

Tirsdag 22.  4., 5. og 6. på lejrskole  

Onsdag 23.   

Torsdag 24. Forældrekonsultation 3. klasse  

Fredag 25.   

Lørdag 26. RENODAGE 10-18 –  

Søndag 27. Tilmelding hos klasselærere 

Mandag 28.  

Tirsdag 29.  

Onsdag 30.  
 

 

                                                        
 

 

Husk nu kaffen i SFO’en sidste fredag i måneden  

mellem 14:00 og 16:00! 
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Møde om to-sprogsundervisning  
 

Af Elisabeth Højlund           

              

           

I efteråret 2007 blev jeg ansat som to-sprogslærer på Kildeskolen. 

 

Min opgave er at hjælpe jeres børn, så det bliver lettere for dem: 

 

1) at forstå og bruge det danske sprog. 

2) at forstå den danske kultur og mentalitet. 

 

Dette ville absolut hjælpe dem med at komme gennem vores 

uddannelsessystem. På den måde kan de ende med at få det arbejde, 

som passer til dem og bruge de talenter, som de nu er udstyret med.   

 

Udformningen af opgaver i eksamenssituationer og den korrekte besvarelse hænger dybt 

sammen med den kultur, de er dannet af, og det er meget vigtigt, at jeres børn kan forstå 

nuancer i den danske kultur og i det danske sprog. Det vil jeg meget gerne hjælpe dem med 

at blive gode til.  

 

Jeg vil også gerne præsentere mig selv for jer, og jeg har bestemt visioner om, at jeg kan få 

glæde af et samarbejde med jer – og ikke mindst, at vi i fællesskab kan støtte jeres børn på 

den bedst mulige måde. 

 

Derfor vil det glæde mig meget, hvis I kan komme til en præsentationsaften  

d. 15. april kl. 17-19 på 2. sal på Kildeskolen. 

 

Her vil jeg først fortælle lidt om min baggrund, og derefter kan vi sammen tale om de 

udfordringer, som jeres børn møder i deres dagligdag og i det danske uddannelsessystem. 

 

Et møde med jer vil hjælpe mig i mit arbejde, og jeg vil bede jer om at ringe til kontoret og 

give besked om I kommer eller ej senest d. 11. april på 38790140. 

 

På forhånd tak! Og: På gensyn! 

 

Venlig hilsen  

 

 

Elisabeth Højlund        
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Praktikuge med 8. klasse 
Kildekolenyt har modtaget tre indlæg om 8. klasses praktikuge – af pladshensyn har vi 

desværre været nødt til at beskære tekstrene. 

 

    

Caroline skriver:   

 

I uge 8 var jeg i praktik hos en dyrlæge i Grevinge. Det var rigtig 

sjovt, og jeg lærte en masse om, hvordan en dyrlæge arbejder, og 

hvordan de ansatte arbejder. 

De første dage lavede jeg meget de ansattes arbejde, såsom at 

ordne kattebure, gøre rent og lignene ting. Jeg så også på, da en af 

de andre skulle vaccinere nogle af kattene- ikke alle kattene var 

lige nemme at vaccinere, da nogle af dem var vildkatte. 

Jeg var også med til at tage nogle billeder af kattene på internatet, 

så de kunne komme ind på nettet, så de kunne blive solgt. 

De to sidste dage var jeg en del sammen med dyrlægen, som havde haft travlt de andre dage. 

Jeg var med hende ude på dyrlæge-besøg, og var med inde til et par operationer på nogle 

katte og hunde. 

Den sidste dag var nok den bedste, for dér havde jeg været der så længe, og var så vandt til 

det hele. 

Jeg fik også kælet en hel masse med de andre katte; specielt en lille rød killing, som var 

mega kælen. Hvis jeg ikke straks begyndte at kæle med den, når jeg gik ind i det rum den var 

i, begyndte den at kravle op ad mine ben. 

Ja, sådan gik den uge, jeg nød den meget, og håber den næste bliver lige så god og lærerig. 

 

Sana skriver: 

Alle dage forgik der noget spændende. 

 

Første dag jeg kom, skulle vi bare lære hinanden at kende. Vi så 

en videofilm, som handlede om en dreng på 21 år, som ville være 

politimand. Efter frokost skulle vi på Bellahøj politistation. Her så 

vi hvordan en politistation er indrettet. 

 

Tirsdag var vi på politihundeskolen i Farum for at se deres 

træning. Senere skulle vi lave skyggeøvelse på Hovedbanegården. 

 

Onsdag var vi på politimuseum på Nørrebro. Vi hørte om stoffer og skulle ned på gaden og 

finde en narkoluder, som vi spurgte om alt muligt. 
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Torsdag var vi på Valby politistation, hvor vi skulle med i patruljevogn og anholde folk, som 

ikke opførte sig ordentligt på gaden. Efter frokost så vi hvordan der er i radiotjenesten.  

 

Fredag skulle vi selv være med i radiotjenesten, hvor vi skulle søge for det hele. Nu var det 

tid til at sige farvel til alle dem, man havde arbejde med.  

 

Jeg fik lært en masse om stoffer og de folk, som ikke kunne opføre sig ordentligt.  

 

Jeg har faktisk fået meget ud af at være i politiet. Jeg synes det har været sjovt at opleve en 

masse om samfundet i Danmark. 

 
Armash skriver:  

Jeg var praktikant hos Dansk Revision og blev modtaget meget 

godt. Jeg kunne godt lide deres gæstfrihed.  

Tirsdag sorterede jeg posten sammen med en revisor-elev og 

bragte den herefter rundt til de forskellige afdelinger. 

Jeg blev sat til at bogføre 3 kørekladder fra forskellige 

taxavognmænd, hjalp med at finde ringbind til en ny 

afdelingsleder og fik fri kl. 14. Det havde været en meget 

spændende og lærerig dag.  

Om onsdagen sorterede jeg post og firmablade. Senere var jeg hos en revisor som skulle 

hente en fil, som var blevet sendt af en kunde. Det var besværligt. Senere fik jeg en masse 

grundlæggende ting at vide om at være revisor. Lidt kedeligt at jeg kun måtte se på da de 

skulle lave en årsrapport for et lille malerfirma i Greve. 

Om torsdagen fortsatte vi med årsrapporten. Vi gjorde teksten, revisorens kommentarer og 

konklusionen klar. Vi kiggede også på malerens indtægter og udgifter fra sidste år. Det tog 

faktisk hele dagen. Det blev ikke helt kedeligt i dag, da vi arbejdede stille og roligt, så jeg 

kunne forstå det meste og følge årsrapporten fra start til slut. Jeg havde lært en hel masse, og 

det var sjovt.  

Fredag fik vi morgenmad og hørte om et nyt samarbejde med et andet 

revisionsfirma. Jeg knoklede løs på en opgave og fik jeg sagt farvel til mange medarbejdere. 

Nogle sagde, at jeg bare skulle starte hos dem som revisor-elev efter gymnasiet. Jeg fik også 

en check på 300 kroner og et kort fra alle afdelingslederne, hvorpå der stod, at det havde 

været dem en fornøjelse!  Efter denne uge er jeg overbevist om, at jeg skal være revisor, og 

jeg synes, at det bestemt ikke er kedeligt. 
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Akrobatik i idrætstimen 
af Jannick Uldall 

 

Fredag den 28/3 lavede 2. og 7. klasse vilde akrobatiske 

øvelser.  

De var rigtig gode til det og som det kan ses på billederne, var 

det rigtigt morsomt. De udførte alle udfordringerne med stor 

koncentration. De var bare helt fantastiske til det.  

 

Selv om nogle af øvelserne var svære, kunne alle være med. 

 

 

Da pigerne i 7. klasse var færdige med akrobatikken blev drengene udfordret med workout – 

hvem holder længst ud? 

 

 

   
                                                          7. klasses akrobater  

 


