
Så er der gang i den!  
Mens det lune sommervejr trak ud, arbejdede eleverne 

ihærdigt med deres forskellige fag – så meget, at de 

afsluttede 1246 eksamener på en uge! Det er en rekord.  

Og ellers var måneden fyldt med spændende ture og 

begivenheder, som du kan læse om her i Kildeskolenyt!  
 

Vi glæder os til at se jer til Reno-weekenden den 3. og 4. 

oktober – vi har mange projekter, der skal arbejdes med.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

      KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   

Kildeskolen  

Høffdingsvej 14 

2500 Valby 

Kontor: 38790140 

Lærervær.: 38797140 

 

September 2009 

9. årgang nummer 8 

Indhold: 

* Skolekalender  

* 09-09-09  

* Redningsholdet 

* Reno-weekend 

* Valby kulturdage 

* 15-klubben 

* 3. klasses lejrtur  

* Tumlerummet (???) 

* 

 

Elevrådet 

 © 2009 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  

Oktober                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

Torsdag 1. Forældrekonsultation 4. klasse 

Fredag 2. Forældrekonsultation 4. klasse 

Lørdag 3. RENO WEEKEND 10-18 

Søndag 4. RENO WEEKEND 10-18 

Mandag 5.   
 

9. og 9/10. klasse på studietur 

til London hele ugen 

Tirsdag 6.  

Onsdag 7.   

Torsdag 8.  

Fredag 9. SKOLERNES MOTIONSLØB 

Forældrekonsultation 3. klasse 

  

Mandag 12.   

Tirsdag 13.  EFTERÅRSFERIE 

Skole, SFO og Klub er åbne 

alle dage 

Onsdag 14.  

Torsdag 15.  

Fredag 16.  

  

Mandag 19. 9. klasse – udskoling hos læge 

Tirsdag 20. 9/10. klasse – udskoling hos læge 

Onsdag 21. Forældrekonsultation 7. klasse 

Torsdag 22. Forældrekonsultation 7. klasse 

Fredag 23.  

  

Mandag 26.  

Tirsdag 27.  

Onsdag 28.  

Torsdag 29.  

Fredag 30.  
 

 

                                                        
 

 

Der er kaffe i SFO’en den sidste fredag i måneden  

mellem 14:00 og 16:00! 



 

 

3 

 9/9-09 kl. 9.09 
Af Heidi Brandt 
 

Den 9. i 9. 2009 klokken 9.09 skulle 40.540 elever i danske grundskoler deltage i et 

arrangement, hvor de præcist klokken 9.09 skulle lave 9 forskellige gymnastik øvelser. 

 

3. klasse deltog og børnehaveklassen kom og så på og øvede sammen med 3. klasse bagefter. 

 

De 9 øvelser var at springe buk, stolestep, trillebør rundt om stolen, arm strækninger mens 

makkeren henholdsvis hopper over og kravler under, balancekamp, hop over hinanden, 

mavebøjning, sprællemand og stå på et ben.  

 

Der var sat 45 sekunder af til hver øvelse og 15 sekunder til at stille op til den næste. Så der 

var øvet i to uger op til og alle eleverne var rigtig gode til at få det hele til at fungere. 

 

Det var super flot udført. 

 

Alle fik sved på panden og havde det sjovt imens. 
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Redningshold  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af Heidi Brandt 

 

5. klasse har været på Eksperimentarium og været Redningshold for en dag. I ugerne op til 

forløbet, har klassen øvet hjerte-lunge-redning, altså liv reddende førstehjælp og 

samarbejdsøvelser. Hvis du har set klassen stille op ude foran klassen, så er det de øvelser, 

som vi arbejdede med. 

 

På selve redningsdagen mødte eleverne op på Eksperimentarium og skulle lære at hjælpe til 

på en nødskadestue. De så på hjerte og lunger fra et får og de fik reddet folk ud fra en ruin 

under et jordskælv. 

 

Eleverne klarede opgaverne godt og fik meget ros af folkene fra Eksperimentarium. 

 

Det var et rigtigt spændende forløb og det var ret hemmeligt. Læreren måtte ikke deltage – så 

jeg sad pænt på en bænk og ventede, mens eleverne reddede verden. 
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Reno weekend   
 

Så er der brug jeres hjælp igen!   

 

Lørdag den 3/10 og søndag den 4/10 er der reno-weekend på Kildeskolen. 

 

”Reno” står for renovation, som er en sammenblanding af oprydning, vedligeholdelse og 

istandsættelse. I de to dage mødes lærere, forældre og elever for at gøre vores skole til et 

pænere og bedre sted at være. Nogle er der begge dage og andre kun den ene.  

 

Projekterne er mange: huller skal fyldes ud i væggene, der skal bankes søm i, skilte skal 

hænges op, der skal males, der skal hovedrengøres og meget, meget andet! 

 

Vi starter både lørdag og søndag klokken 10:00 og arbejder indtil 18:00 – der arrangeres 

frokost begge dage for alle deltagere. 

 

Vi gentager succesen fra sidst: Hvis du ikke synes, at du kan deltage nogen af de to dage, kan 

du i stedet vælge at forære projektet nogle penge til materialer.  

 

Husk at melde jer til hos klasselæreren på den slip, der er sendt med posten. 

 

Vi ses   

 

Anna og Niels 

                 

      

Der er ved at blive lagt nye kabler i 

fortovet. 

 

I skrivende stund er arbejdet ved at være 

afsluttet, så vi atter får vores fortov 

tilbage.   
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 Valby Kulturdage 
 Af Christine Astrupgaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag den 4. september var vi med til at fyre startskuddet af til Valby Kulturdage, som 

skulle vise sig at være fyldt med kunstneriske og musiske arrangementer, samt masser af 

gode tilbud til alle bydelens borgere. 

  

På åbningsdagen, lige efter folketingsmedlem Ida Aukens åbningstale, stod de dejligste 

unger fra vores Kildeskole så parat på scenen for at levere 20 minutters musisk rejse ind i et 

land af Magi og Kærlighed!  

  

Først sang de mindste "Buster", som handler om en dreng, der kan noget som ingen andre 

kan - han har nemlig lært at trylle. Derefter gik piger fra 6. og 7. klasse på scenen og sang 

kærlighedssangen "Som et Lyn". Freja og Katharina, der gik ud af 9. klasse for et par 

måneder siden, kom også forbi og rystede lige en dans ud af ærmet med deres gruppe: 

"Peace, Love and Joy". 

  

Men alt dette fylder ikke 20 minutters program ud. Der skulle mere til! Derfor tænkte vi 

(selvfølgelig): Gospel! 

  

Så Søren stod igen i forgrunden som forsanger. Denne gang sammen med Louise Dubiel (der 

også er tidligere Kildeskoleelev og som altid går i brechen for sin gamle skole). De var godt 

bakket op af de mange knaldgode sangerinder fra 6., 7. og 8. klasse. Og de fyrede den 

virkelig af i 2 fantastiske gospel numre "Believer" og "Faith". 

  

Og med dette program var Valby Kulturdage skudt i luften! Alle var glade, arrangørerne var 

glade og syntes af vores unger var rigtig dygtige. Og vi voksne var stolte og glade, fordi de 

bare er dejlige, synger skønt og spreder glæde – lige meget hvor de end bevæger sig!! 
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15-klubben 

Hver uge skal eleverne færdiggøre 5-6 

eksamener. Klarer man den, går det den 

rigtige vej!  

 

Men så er der nogle, som giver den en 

ordentlig skalle og i stedet laver 15 eller flere 

eksamener – de bliver inviteret til traktement 

i 15-klubben. 

 

I september blev det vildere og vildere – vi 

startede med 8 gæster og endte med 22! Vi 

var simpelthen nødt til at bruge SFO’en for at 

kunne belønne de dygtige elever – der var én 

der havde lavet 25 eksamener.   

 

Billederne viser vores gæster uge for uge – meget, meget flot klaret!  
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Med 3. klasse på lejrtur til Kathøj ved Tikøb 
Af Lilian og Jens Dohn 

 

Mandag den 24/8. 

 

Mandag morgen samledes forældre og elever fra  

3. klasse foran skolen. Konceptet er velafprøvet:  

Jens læsser elevernes bagage i en trailer og kører det til 

hytten. Lilian rejser med eleverne med tog og bus, men 

uden den store bagage.  

 

Spejderhytten lå lige op til skoven og der var masser af 

muligheder for børnene til at gå på opdagelse. Jens og 

Lilian havde medbragt bøger om dyr og planter, som man kunne finde – bl.a. en bog om bær.  

Inden frokost den første dag havde Yonas allerede fundet de første to slags giftige bær. 

 

Nordsjælland myldrer som bekendt med heste og der var da 

også en hestefold lige ved siden af hytten med nysgerrige 

heste, som gerne ville nyde en tot græs eller en buket kløver 

fra børnene. 

 

Ikke langt fra hytten 

lå en såkaldt shelter. 

Det er en lille hytte, 

der er helt åben fortil, som kan bruges til 

overnatning – et alternativ til telt. Jens spurgte 

eleverne, om der var nogen som havde lyst til at 

overnatte i shelteren. Det var der ikke lige. Det var 

sjovt at sidde på taget om dagen, men eleverne 

mente, at det ville være for uhyggeligt at være i den 

om natten. 

 

 

Tirsdag den 25/8. 

 

Tirsdag gik turen til Kronborg som er en gammel 

fæstning hvor man i gamle dage kunne holde øje 

med trafikken gennem Øresund og opkræve 

passende told fra skibene. Eleverne besvarede 

Kronborgs opgavehæfte for børn, besøgte 

slotskirken og var nede i kasematterne og hilse på 

Holger Danske. 

 



 

 

9 

Bagefter var der tid til at hoppe rundt på de store 

sten ude ved kysten. 

Endelig gik turen igen hjemad med tog og bus. 

 

Om aftenen checkede Jens lige, om der var nogle, 

som var friske på at overnatte i shelteren. Det var 

Philip og Stefan, så de sov sammen med Jens i 

shelteren den nat. 

 

Onsdag den 26/8. 

 

Onsdag var det Victorias fødselsdag. Hun blev  

8 år, og der blev sunget fødselsdagssang. I dag 

skulle det være hjemme-dag. Formiddagen blev 

brugt i skoven på at samle brænde til aftenens 

lejrbål. Der var masser af tørre grene i skoven og 

der kom gang i saven for at få passende stykker til 

bålet. 

 

Eftermiddagen blev brugt på at finde 5 

forskellige planter, 5 forskellige blade fra 

træer og 5 forskellige dyr (mest insekter). 

Plancherne kan I se i klassen.   

 

 

 

Dagen sluttede med pizza og bagefter lejrbål 

med ristning af skumfiduser. 

 

Denne nat overnattede både Philip, Stefan og 

Yonas i shelteren sammen med Jens. 
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Torsdag den 27/8. 

 

Torsdag var det vandredag. Efter frokost gik vi til 

Gurre sø og Gurre slotsruin. Efter turen skulle 

børnene gætte, hvor mange kilometer vi havde 

gået. Vi havde gået 11 km, som 3 gættede. Men 

alle gættede fra 8 - 12 km, hvilket var ret flot. 

 

Om natten måtte shelter-veteranerne Philip, 

Stefan og Yonas rykke ud, så Mathæus, 

Dalal, Victoria, Dagmar, Saqlain, Rohan og 

Poonam også kunne prøve. 

 

Fredag den 28/8. 

 

I dag skulle vi hjem. Formiddagen blev brugt 

på at pakke og gøre rent. Frokost foregik på 

terrassen og så var der afgang med bussen, 

mens Jens kørte til skolen med bagagen. 

 

 

  

Skolernes motionsløb 
Fredag den 9/10 deltager vi atter i Skolernes motionsløb.  

Eleverne møder som sædvanlig kl. 9:00. Efter at de har  

skiftet tøj tager vi alle sammen af sted til Damhussøen. 

 

Husk at jeres børn skal medbringe løbetøj den dag.  

 

Der er ikke normal undervisning på skolen den dag, men SFO og Klub er åbne. 

 

Det bliver spændende at se om der bliver nogle rekorder i år!  
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??? 

 ??? 

                   Hvem vil overtage? 

 

Først en kæmpe stor tak til Cathrine og 

Marie, som var vore journalister på 

Tumlerummet sidste skoleår! 

De ønsker nu at blive afløst. 

 

Derfor søger Kildeskolenyt!  2-4 journalister, som gerne 

vil tage sig af   

 

Vil DU være med til at indsamle historier fra skolen, 

fotografere, finde vitser, forfatte, interviewe og meget 

andet? 

 

Læg en seddel med dit eller jeres navne i Niels’s 

bakke på lærerværelset inden den 15. oktober – så 

bliver du/I inviteret til møde om Tumlerummet. 
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Elevrådet 2009-2010 

Så er der afholdt valg til elevrådet i 5, 6, 7, 8, 9. og 9/10. klasse. Velkommen til jer alle 

sammen! Vi glæder os alle til et nyt godt år med super samarbejde.  

 

 IT lokalet 

  

Lige nu ligner IT lokalet en stor rodebutik 

med hundredvis af kabler, stik, skærme og 

ting og sager, som skal samles og 

installeres.  

Vi mangler stadigvæk en hel del arbejde 

for at kunne give eleverne et ideelt  

IT-arbejdssted. Arbejdet skrider frem, og 

vi kan så småt se en ende på det.  

Vi glæder os meget til åbne døren til et 

lokale, hvor alt er gennemtænkt og 

veludført – der er noget at se frem til!   

    


