
Vi er i gang igen! 
 
Velkommen tilbage fra en dejlig sommerferie.  
 
Der er sket en del ting på skolen siden sidst:  
  
Erik har repareret vægge, støbt trapper og meget andet.  
 
Der har været sommerskole i de første fire uger af 
sommerferien, SFO’en har været på rigtig mange ture og 
de har afholdt den årlige pragtfulde koloni-tur. 
 
Og så har vi fået en fantastisk ny legeplads! 
 
Støtteforeningens flotte arbejde resulterede i det tekniske 
vidunder, der nu er sat i skolegården – eleverne elsker den 
simpelthen!  
 
Vores børnehaveklasse er kommet flot i gang, og det er 
den nye 9/10. klasse også – alle er færdige med Lær at 
Lære kurset og parate til et intensivt sidste skoleår.  
 
På vores hjemmeside kan du nu se undervisningsplaner for 
alle skolens fag, og du kan se den evaluering, som ligger 
til grund for det nye skoleårs arbejde.    
 
Vi er simpelthen sat op til et nyt spændende skoleår! 
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Skolekalender  

September                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Mandag 1.  
Tirsdag 2.  
Onsdag 3.  Forældremøde 7. klasse 
Torsdag 4.  
Fredag 5.  
  
Mandag 8.    
Tirsdag 9.  9. og 9/10. klasse er på   
Onsdag 10.   lejrskole i Edinburgh, Skotland 
Torsdag 11. Forældremøde 6. klasse  
Fredag 12.   
  
Mandag 15.  
Tirsdag 16.  
Onsdag 17.  
Torsdag 18.  
Fredag 19.  
  
Mandag 22.  
Tirsdag 23.  
Onsdag 24.  
Torsdag 25.  
Fredag 26.  
  
Mandag 29.  
Tirsdag 30. SKOLEFOTO! 
 
 
                                                        
 
 

Husk nu kaffen i SFO’en sidste fredag i måneden  
mellem 14:00 og 16:00! 
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HEJ IGEN !! 
Velkommen tilbage ;) Vi håber at I har haft en god sommerferie, og nu er klar til at lære 
noget mere.(:  Vi har som sædvanlig en masse sjove vitser/ting som i kan beskæftige jer 
med ;) Ind i mellem vil vi afholde konkurrencer, som i har muligheden for at deltage i. 
 
Vitser: 
Tosse i paskontrollen. 
-Sig mig, hvorfor har du lagt dit pas henne på trappen?, spørger tolderen. 
-Hallo ?! står der måske ikke "PAS PÅ TRAPPEN!"? 
; D 
 
Tossen ringer 112… 
- Alarmcentralen! 
Tossen: Der er en ældre dame, der er besvimet! 
Alarmcentralen: Hvor står De henne? 
Tossen: I Kristen Bernikows gade. 
Alarmcentralen: Kan De stave det? 
Tossen: K - r ...Arj, jeg tror, at jeg slæber hende over på Nytorv! ; D 
 
Har du hørt den om tossen der arbejdede på M&M's fabrikken, og som blev fyret fordi 
han sorterede alle W'erne fra? ; D 
 
Og så til den nye løbende historie: 
 
Ca. 3000 lysår fra Jorden, for ca. 1000 år siden, lå en lille sød planet, ved navn Zaxwerio. 
Historien fandt sted i en lille by ved navn Trolankia, som ligger på planeten. 
Faktisk starter den i en hytte i byen.  
I den hytte boede Kira. Hun var ret præcist 1250 kjilb, det ville ca. svare til 15 år her på 
jorden, for planeten bevægede sig hurtigere rundt om solen. 
Selvom planeten lå langt væk, lignede indbyggerene almindelige mennesker, den eneste 
forskel var, at de havde nogle helt specielle kræfter. 
 
Hjemme hos Kira var alt fredeligt, men de skulle snart få noget at se til... (fortættes) 
 
 

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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Nyt personale på Kildeskolen  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Og så er der lige Henrik Kristensen, som også skal 
præsenteres. Henrik er vores erhvervsvejleder fra 
Københavns Kommune. Han kommer i stedet for Christina,  
der nu arbejder med andre skoler på grund af omlægninger i 
kommunen. Henrik tager sig af erhvervsvejledningen fra 6. 
klasse til 9/10. klasse. 
 
Velkommen til skolen, Henrik!    
 
 
 

 

Lisa Høj er klasselærer for 4. klasse 
og tager sig desuden af 
tyskundervisningen af alle de elever 
der vælger tysk.  
 
Velkommen til Lisa! 

Heidi Brandt tager sig af al 
undervisning i Natur & Teknik. På 
den måde får vi et bedre og mere 
sammenhængende forløb i dette fag.   
 
Velkommen til Heidi! 
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Endnu en succesfuld SFO koloni 
Af Christine Astrupgaard 
 
Traditionen tro, drog en lille håndfuld lærere af sted med et par puttepiger (som hjælper med 
at læse godnat historier for de små om aftenen) og en masse SFO /Klub børn på koloni i  
uge 33. Nøjagtigt 34 børn var med i år, og det var som sædvanligt en meget stor fornøjelse! 
 
Vi tog til Feriegården i Vig, vores yndingssted. Og for de børn, som har været deroppe flere 
gange, ja, så kender de stedet, som var det deres eget sommerhus. Det er så hjemligt for 
mange af (især) de store piger, at der indenfor blot et par timer var pyntet op på værelserne 
med 15-20 plakater, lysranker og blomsterbuketter. Så tro ikke at det er upersonlige 
koloniværelser man kommer ind i...! 
 
Igen i år spillede vi minigolf på den lokale Burgerbar og var på stranden op til flere gange. 
Vandhunde var der flere af og de fik virkelig vist deres talenter, da de med Søren og Sand i 
front sprang rundt mellem de 1 meter høje bølger (vandet gik dem dog kun til lårene...men 
alligevel....) 
 
Vanen tro arrangeredes forhindringsløb for børnene, de voksne bestemte opgaverne, børnene 
deltes op i hold og udførte opgaverne...Claus havde fundet på løbets navn, noget så genialt 
som "Koloniaden" (Nu da Olympiaden foregik samtidig, på den anden side af jorden....)  
 
Opgaver som "Find en gedelort" - i en skål med mel (hvor eleverne skulle finde rosiner med 
en teske i munden....), Ulækre madder, sække- og æggeløb og meget andet var på 
programmet. 
 
Der blev holdt fest med limbo, lavet snobrød – med marmelade i, spillet freesbee og dart og 
generelt hygget helt utrolig meget.  
 
Igen i år havde vi nogle helt nye børn med, som først lige er startet i børnehaveklassen. De 
store var rigtig gode til at hjælpe dem på vej, og det viste sig endnu engang, at det var en 
rigtig god måde at komme i gang på skolen når man kommer lige fra børnehaven. SFO og 
koloni er bare godt!. 
 
Vi kan ikke understrege det nok – lad dit barn tage med på koloni – det er simpelthen så 
super-hyggeligt, og man lærer hinanden at kende på en helt anden måde. Hvis du gerne vil 
have billeder af børnene, så er vi ved at arrangere, at du kan købe en CD med billeder på via 
SFOen. Vi skal nok give besked. 
 
Mange hilsner Claus, Søren, Helle, Sand og Christine – og puttepiger samt "lærlinge-
puttepiger” :-) 
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Evaluering juli 2008 
Af Niels Bergstedt 

 

Som optakt til skoleåret 07-08 genstuderede hver af Kildeskolens lærerne de af 
Undervisningsministeriets faghæfter, Fællesmål, som deres undervisning bygger på.   

Efterfølgende gennemarbejdede hver faggruppe og individuelle lærer hvert af 
de faghæfter, som de varetager undervisningen af. Målet med dette arbejde var at forstå den 
fulde bredde af hvert fag og at formulere undervisningsplaner, som netop omfattede den 
fulde bredde af hvert fag.   

Dette arbejde er afsluttet.    

Næste fase af fagudviklingen handlede om at finde de undervisningsmaterialer, 
som efterlever kravene formuleret i Fællesmål. Det var overraskende at opdage hvor mange 
bogsystemer, der ikke gjorde det. Nogle systemer havde indført tillægsmaterialer for at 
efterkomme kravene, hvilket har en tendens til at gøre materialet forvirrende for eleverne.     

Yderligere krav blev formuleret: 
  
1. Materialet skal være indbydende, gerne være i farver og have billeder, men uden at 
forvirre faget med overflødig og ”smart” typografi. 
2. Materialets tekster skal give klare og entydige definitioner af fagord og være skrevet i et 
sprog, som er alderssvarende og indbyder til selvstudie. 
3. Materialet skal give eleverne en passende gradvis indføring i faget, en indlæringsgradient 
som udfordrer dem mest muligt og som samtidig ikke "knækker halsen” på dem.       
4. Materialet skal helst være i en sådan form, at selve studiet kan foregå på skolen, mens 
rutinemæssig indlæring kan foretages som hjemmearbejde.  
5. Materialet skal så vidt mulig indbyde og stimulere eleverne til selv at foretage 
undersøgelser af de emner, der afdækkes.      
6. Hvis en lærer vælger at bruge materiale, som ikke retter sig efter disse krav, eller hvis en 
lærer ikke kan finde materiale, som retter sig efter disse krav, skal læreren ad anden vej 
tilvejebringe punkterne 1 til 5, eventuelt ved selv at indsamle andet materiale eller ved selv at 
formulere tillægsmateriale.  

Det væsentlige er, at eleverne får det bedst mulige materiale i hænderne.    

Dette arbejde er godt undervejs, men bestemt ikke afsluttet. 

For at bidrage til undervisning med brug af film, billeder og lyd, blev en projektor med 
adgang til Internet via computer samt en DVD-afspiller installeret på skolen. Anlægget blev 
flittigt brugt af både sproglærere, biologilærer, historielærer, fysiklærer samt 
samfundsfagslærer. Eleverne brugte også anlægget ved fremlæggelsen af deres projekter, 
hvor flere viste deres powerpoint præsentationer.  
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På grund af de gode tilbagemeldinger fra lærere og elever, overvejer vi at udvide projektet, 
så hver sal får sit eget anlæg. Vi vil i den kommende tid tillige sørge for, at alle lærere selv 
lærer at bruge anlægget/anlæggene, så billeder, film og lyd i større grad kommer til at indgå i 
den daglige undervisning.  

Alle lærere har genstuderet Undervisningsministeriets faghæfte ”Elevernes personlige 
alsidige udvikling”. Grundet den intensive indsats med fagene som beskrevet ovenfor, er 
arbejdet med dette materiale midlertidigt sat på standby – det vil i det nye skoleår blive tema 
for flere lærermøder, eventuelt en arbejdsweekend.  

Et andet projekt, som skal iværksættes i det nye skoleår, har til mål at give eleverne et bedre 
sprog. Dette er en meget væsentlig faktor i al uddannelse og handler ikke kun om fagord men 
tillige om i højere grad at kunne læse, skrive og forstå det almindelige danske sprog. Vi har 
allerede megen erfaring på dette område og høstet en del anerkendelse fra to-
sprogskonsulenter, som kan se, at vores indlæringsmetode giver eleverne mange sproglige 
”aha-oplevelser”. Vi har længe vidst, at eleverne sprogligt stimuleres for lidt gennem 
fjernsyn, Internet og videospil, og at deres almene sprogudvikling sandsynligvis hindres af 
samme. Det betyder, at opgaven med sprogudvikling er langt vigtigere end nogensinde, og 
derfor skal prioriteres højere. 

Faggruppen af dansklærere kommer til at arbejde mere intensivt end tidligere med at finde 
løsninger på dette problem og med at afprøve og effektuere deres løsninger. Det forventes, at 
dansklærerne vil inddrage alle faggrupper i dette arbejde.  

Arbejdet med at adskille den individuelle undervisning og den fælles undervisning skrider 
også planmæssigt frem. En stor del af undervisningen er nu fælles undervisning, mens vi 
fastholder den individuelle undervisning, hvor den viser sig at være formålstjenlig.  

Når grundbegreber og nøgleord skal indarbejdes, viser det sig, at den individuelle 
undervisning giver de bedste resultater. Tavleundervisning/fællesundervisning er derimod 
bedst, når det handler om at udfordre anvendelsen af grundbegreberne og sætte dem i større 
perspektiv. De to områder er interaktive – de påvirker hinanden indbyrdes - og viser sig 
begge at være overordentlig vigtige for hele indlæringsprocessen.    

Til sidst en tak til alle lærere for deres ihærdighed og engagement i det samlede projekt.   

 

◙ 
 
 
PS: Du kan nu se undervisningsplaner for alle de fag vi arbejder med på Kildeskolen – de 
ligge på hjemmesiden under fag.  
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Den nye legeplads 
 
Vi har fået en fantastisk legeplads – børnene er så vilde med den, at der dagligt er kø for at 
prøve dens mange faciliteter! På grund af Støtteforeningens bestyrelse er det lykkedes at 
finansiere redskaber og opsætning, som skete hen over sommerferien. En stor tak skal lyde til 
hele bestyrelsen, som fik det til at ske! Der skulle både vedholdenhed og massevis af knofedt 
til! 
 
Nyd billederne! 
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De to nye klasser 
 

 
En ny 
børnehaveklasse er 
startet – vi skal alle 
huske på, at de nye 
elever er kommet 
ind i en ”ny verden” 
og hjælpe dem med 
at finde lokaler, 
legeplads, toiletter, 
nye venner og alt 
det andet.     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
I den ”anden ende” 
finder vi den nye 9/10. 
klasse, som har fået 10 
elever fra andre skoler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til alle gamle og nye elever på Kildeskolen! 


