Kildeskolenyt!
Londontur, femtenklub og
IT-lokale!
Siden februar har vi arbejdet med at bygge et IT-lokale,
som giver eleverne et ideelt sted at lære brugen af den
moderne informations teknologi – nu er projektet afsluttet.
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Læs også om de mange elever, som har besøgt
15-klubben. 15 eksamener på en uge er rigtig mange –
normalt forventer vi 5-7, så det siger sig selv, at det er
elever, som virkelig har gjort en stor indsats.
På billedet kan du se 5. klasse, for ALLE eleverne havde
lavet deres 15 eksamener på en uge. Det er simpelthen
fantastisk!
Og endelig kan du læse om 9. og 9/10. klasses pragtfulde
tur til London.
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Skolekalender
November
Mandag 2.
Tirsdag 3.
Onsdag 4.
Torsdag 5.
Fredag 6.
Mandag 9.
Tirsdag 10.
Onsdag 11.
Torsdag 12.
Fredag 13.
Mandag 16.
Tirsdag 17.
Onsdag 18.
Torsdag 19.
Fredag 20.
Lørdag 21.

TEMAUGE: KLIMA

Forældrekonsultation 3. klasse

Forældrekonsultation 6. klasse

Forældrekonsultation 1. klasse

Mandag 23.
Tirsdag 24.
Onsdag 25.
Torsdag 26.
Fredag 27.

Forældrekonsultation 2. klasse

Mandag 30.

Terminsprøver for 9. og 9/10. klasse resten af denne uge

Der er kaffe i SFO’en den sidste fredag i måneden
mellem 14:00 og 16:00!
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En kæmpe tak skal lyde…
Til alle de elever, forældre og lærere som deltog i reno-weekenden 3/10 og 4/10.
Også en stor tak til de forældre, som donerede penge til maling, spartelmasse osv.
Vi fik vasket vægge på fortrappe, bagtrappe stueetage og 1. sal. Alle toiletter fik en ekstra
gang rengøring. Der blev spartlet huller og malet i 2-sprogslokalet og lokalet til
uddannelsesvejledning samt sundhedsplejerske. Gulvet i sidstnævnte lokale fik også en
gang olie. De to lokaler på 2. sal er nu byttet om. Endelig er der sat lokaleskilte op på hele
skolen.
Alle planlagte projekter blev færdige.
Kærlig hilsen
Anna og Niels

Hvad skal der ske med

Er der nogen elever, som vil tage sig af det?

Kontakt Niels hvis du er interesseret – senest den 15. november!
Og så var der Skolernes
Motionsløb, som afholdtes
fredag før efterårsferien.
Alle fik en dejlig dag – et godt
løb om Damhussøen,
certifikater og lidt god mad.

3. klasse
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Overvældende besøg i Femtenklubben!
I oktober måned var
tilstrømningen til 15-klubben
enorm.

2/10

Aldrig har vi set så mange elever
på samme tid til hyggestunden om
fredagen. Og flere af dem havde
endda færdiggjort langt over 15
eksamener!
Den 23. var der dømt pizza til 26
elever! Hele 5. klasse var til stede
og det samme var de to topscorere
Christina og Annastasja.

23/10

Christina med
en topscore på
87 eksamener!

Anastaschia
med total
topscore
på 176
eksamener!!!
Og endelig var
der 5. Klasse,
hvor ALLE
elever var med i
femtenklubben
på samme tid.
TILLYKKE TIL
JER ALLE! I er
bare dygtige.
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IT-lokalet er færdigt!
Af Niels Bergstedt

Før

I februar måned 2009 besluttede vi, at vores
IT faciliteter skulle forbedres. Informations
Teknologi var blevet en væsentlig større del af
pensum for alle klasser, så det var vigtigt, at
vi fik ideelle faciliteter, hvor eleverne kunne
lære den nye teknologi at kende.
Indledningsvis blev alle muligheder og
tekniske krav fra Arbejdsmiljørådet
undersøgt, og vores egne forventninger til et
IT lokale blev defineret.

Skolens ledelse og Støtteforeningen mødtes,
og finansieringen af de ønskede og
omfattende ændringer faldt på plads –
Støtteforeningen ville betale det tekniske
udstyr, mens skolen skulle finansiere
renovering af lokalet.

Efter

Det viste sig snart, at vore planer var særdeles
svære at indfri. Tilsyneladende havde ingen
før stillet så høje krav om anvendelse og
sikkerhed. En masse kontakter blev foretaget
til professionelle indenfor elektronik, og den
almindelige reaktion var: Det er genialt, men det kan ikke lade sig gøre! Så vi fortsatte med
at lede – både indenlands og udenlands – og efterhånden faldt alle løsninger på plads.
Mens dette stod på, fik vi tømrer Petter Rodin til at renovere lokalet: et aflåseligt teknikrum,
blænding af en dør, reparation af gulv og en lydvæg mod naboklassen. Vores pedel Erik Prip
satte væv på væggene, og Søren Pedersen og jeg malede lokalet. Bagefter installerede Petter
nye borde langs væggene, og de fysiske rammer for IT lokalet var lagt.
Næste trin gjaldt kabelkasser, strøm, belysning
og IT ledninger. Erik lagde kasserne og sørgede
for loftsbelysning, mens én af vore forældre,
Lars Jensen, lagde strømmen. Der skulle være
strøm til 10 skærme, 10 lamper, 20 strømudtag
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og en projektor i loftet. Da arbejdet blev for omfangsrigt, hyrede Lars et elektrikerfirma, som
færdiggjorde opgaven.
Så drejede det sig om den finere elektronik: Diverse
kabelføringer til 10 skærmterminalpladser, 12
netforbindelser til bærbare computere samt forbindelse
til projektor. Hver eneste computer blev forbundet til
tastatur og mus (i op til 25 meters afstand) og til
projektor. Så fik hver computer installeret tekstprogram
og ordbog og DVD maskinen blev installeret med alle
ledninger til højttalere lagt i væggene. Opgaverne blev
løst af Søren og Christian Bergstedt, som brugte
adskillige aftener og weekender!
Mens dette stod på, sørgede Erik for at bygge borde og
reoler i teknikrummet, så hele systemet ville blive let at
overskue og styre. Afslutningsvis sørgede Karen Marie
for gardiner i IT lokalet.
Nu er lokalet klar til brug! Næste trin er at uddanne
lærerne i brugen af rummets mange faciliteter. Det sker
i løbet af november.

En stor tak skal lyde til Støtteforeningen for velvilje og økonomiske støtte!
Og en lige så stor til Petter Rodin, Lars Jensen, Erik Prip, Søren Pedersen og Christian
Bergstedt. I har været fantastiske at arbejde sammen med – alle har været indstillet på, at der
skulle findes professionelle løsninger, uanset hvor vanskelige de var. I har været villige til at
bruge tid, mere tid og meget mere overtid for at få det hele til at lykkes. Og det gjorde det
sandelig!
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Med 9. og 9/10. til London
Af Caroline Sihm

Mandag den 6. november klokken 06.15 om morgenen stod 9./10. klasse i lufthavnen – vi
skulle til London. 9. klasse skulle først af sted nogle timer senere! Selv om det var meget
tidligt om morgenen, og vejret var koldt, var humøret højt og vi var spændte.
Vi ankom og resten af mandagen gik med at pakke ud, kigge os omkring i området og være
sammen med 9. klasse, som ankom sent på eftermiddagen.
Tirsdag tog vi rundt
og så forskellige
seværdigheder i
London, blandt
andet Big Ben og
Parlamentet. Vi gik
også en tur i Hyde
Park, hvor vi så de
sødeste tamme
jordegern, som
spiste af vores hænder. Senere skulle vi i Dungeons – en
fed forlystelse, hvor de har taget nogle uhyggelige
historier fra Londons grumme fortid, som de viste med
skuespillere og uhyggelige ”kulisser” i dunkle lokaler.
Det var bare en fed tur! Om aftenen gik vi sammen på
restaurant – hyggeligt!
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Onsdag startede vi på et videnskabs-museum, hvor vi
gik rundt og så på en masse spændende ting. Det var
lidt ligesom vores Experimentarium, bare ikke helt så
spændende, men med flere anderledes ting at se på.
Bagefter fik vi lov til at gå rundt i byen. Jeg gik med
nogle af de andre piger på shopping, og det er jo en
FED ting at gøre, når man er en pige! Jeg ved fra nogle
af de andre, at de også fik set nogle spændende ting fra
London. Man kunne klart mærke, at 9. og 9./10. klasse
begyndte at gå meget sammen på kryds og tværs.
Torsdagen var den dag, hvor vi nåede mest. Det var den dag,
som jeg synes var den bedste! Vejret var for første gang
rigtigt godt, og da det var den sidste dag, var alle opsat på at
nyde den mest muligt.
Vi skulle ud og stille englændere specielle spørgsmål, blev
delt op i grupper og sendt ud forskellige steder i London.
Senere, da vi mødtes igen, tog vi ud og så Tower Bridge.
Efter det tog 9./10. klasse til London Eye, hvorfra der er en
helt vild udsigt over London!! Man kunne se rigtigt langt
væk – det var helt fantastisk! Turen varede cirka 20 minutter,
og vi nød den i fulde drag. Efter det tog vi tilbage til vores
hostel for at mødes med 9. Om aftenen tog vi ind og så en
Queen musical, We Will Rock You. Den var også bare vildt
fed!! Både stemningen og musikken var helt fantastisk, og
folk var ellevilde! Der blev klappet, sunget og
trampet i gulvet. Så da vi om aftenen kom
tilbage til vores hostel, var vi helt oppe at køre
– selvom vi også skulle hjem og pakke.
Fredag gik mest med transport, men 9./10.
brugte ventetiden på Victoria Station til at
komme ud og se London og shoppe for en
sidste gang. Her fra til lufthavnen og hjem til
Danmark. . Flyveturen gik rigtigt godt, og vi
kom alle sikkert hjem den dag.
Det har været en helt fantastisk tur. Mange af os har fået en masse nye venner fra
naboklassen. Vi har fået set en masse spændende ting, og mange piger fik shoppet en hel del.
Jeg er helt sikker på, at det her ikke er en tur vi vil glemme!
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