
Eksamenstid! 
 
April er gået, og vi skal i gang med den travle eksamenstid 

for afgangseleverne. Som sædvanlig er der undervisning 

hver eneste dag mellem eksamenerne, så eleverne får den 

bedst mulige opbakning. I maj gælder det de skriftlige 

eksamener og i juni de mundtlige.  

 

I april havde vi vores tilsynsførende, Lise Thorsen, på 

besøg. Du kan læse hendes rapport her i Kildeskolenyt! 
 

Vores 8. klasse havde meget at se til – de var både i 

Brobygning og på tur til Bornholm med 7. klasse – det 

blev til en pragtfuld lejrskole med mange gode 

udfordringer og oplevelser. 

 

Vores renoweekend gik som planlagt – 1000 tak til alle 

som deltog! Der blev malet, brændt ukrudt af, flyttet store 

sten og meget, meget andet. 

 

I slutningen af april afholdt vi den årlige Ordinære 

Generalforsamling – beretningen kan du se her i bladet.   

 

Vores elevråd har besluttet sig til at arbejde med at skabe 

flere venskaber på tværs af klasserne – et yderst 

spændende og værdifuldt projekt. Der er nu ikke plads til 

at fortælle mere om det i dette nummer – du må vente til 

juniudgaven af  Kildeskolenyt! 
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Skolekalender  

Maj                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Mandag 3. Skriftlig eksamen: Dansk retskrivning og læsning, 9a+9b+10. 

Tirsdag 4. Skriftlig eksamen: Matematik, 9a+9b+10. 

Onsdag 5. Skriftlig eksamen: Skriftlig fremstilling, 9a+9b+10. 

Forældrekonsultation 5. klasse 

Torsdag 6. Forældrekonsultation 5. klasse 

Fredag 7.  

  

Mandag 10.  

Tirsdag 11. Skriftlig eksamen: Biologi for 9a 

Onsdag 12. Skriftlig eksamen: Geografi for 9b 

Forældremøde 2. klasse 

Torsdag 13. Kristi Himmelfartsferie – skole, FSO og Klub er lukket 

Fredag 14.  Kristi Himmelfartsferie – skole, FSO og Klub er lukket 

  

Mandag 17.   

Tirsdag 18.   

Onsdag 19.  Lejrskole 0. og 1. klasse – hele ugen 

Torsdag 20.   

Fredag 21.   

  

Mandag 24. Pinseferie – skole, FSO og Klub er lukket 

Tirsdag 25.  

Onsdag 26.  

Torsdag 27.   

Fredag 28.  

  

Mandag 31.  
 

          

 

Husk kaffen i SFO’en fredag den 28/5  

mellem 14:00 og 16:00!  
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Tak for 

de gode 

kager! 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Hvem er det, der går rundt på skolen med disse ting? 

Den første, der finder ud af det, får en præmie!  

 

 

 

 

 
 

Det er tre elever - læg dine gæt i vores brevbakke på 

lærerværelset – senest den 17. maj! 

Og så var der præmier til de fantastiske kage-kokke! 
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Ordinær Generalforsamling den 28. april 2010 
 

Dirigent: Mikkel Jørck, referent: Solveig Andersen 

Mødet er annonceret og indkaldt rettidigt. 

  

Formandens beretning: 

Vi har en god skole, der udvikler sig godt. Sidste års elevtal var 176. Lige nu er der 180, og vi arbejder nu 

med at nå frem til 190. 

Gennem 2009 har der været læreændringer: Idrætslæreren fandt andet arbejde i sommerferien 2009, og hans 

område blev delt af flere lærere, som beredvilligt tog over i det forgangne skoleår. Der er nu ansat en ny 

idrætslærer fra starten af det nye skoleår. En ny tysklærer/klasselærer blev også ansat fra starten af skoleåret 

og endelig blev en SFO medarbejder ansat for nylig.  

De ajourførte undervisningsplaner, som følger Fællesmål 2009 fra Undervisningsministeriet, er 

færdigformulerede og lagt på hjemmesiden. 

Økonomisk går det tilfredsstillende, ledelse og bestyrelse fører en stram ”konservativ” styring.  

12 års fastholdelse af forældrebetalingen, mens kronens købekraft er faldet betydeligt, har udløst en 

nødvendig stigning af forældrebetalingen.     

Fremtidige justeringer med forældrebetaling vil udgøre 2% årligt for at følge prisindekset. 

 

Skolelederen tilføjer, at der fremtidigt arbejdes med at informere mere om skolens arbejde i lokalområdet og 

at en lærer vil arbejde med dette.  

 

Marianne Fogelstrøm roser lærere, ledere og bestyrelse for veludført arbejde og foreslår at skolen arbejder 

med 1) Grønne tiltag med tilskud, 2) Regnvandstønder og 3) 20-25 elever i mindre klasser med 2 lærere. 

 

Det reviderede regnskab foreligges til orientering og godkendes. 

 

Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer:  

Mikkel Jørck er på valg, stiller op igen og bliver valgt enstemmigt. De tre suppleanter, Christian Aagaard, 

Malene Flügering og Pernille Jensen er på valg, stiller op igen og bliver valgt enstemmigt. 

 

Indkomne forslag: Ingen  

 

Eventuelt: Forslag fra Mikkel om mulighed for at videreuddanne lærere. 

 

Mødet afsluttes af dirigenten.  

15-klubben i april 

 
 

I denne måned 

havde vi to møder 

i 15-klubben med 

de fantastiske 

elever, og det skal 

da med i 

Kildeskolenyt!    
I er bare dygtige. 
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Tilsynsrapport – april 2010 

Af Lise Thorsen, tilsynsførende  

Skolen er i god gænge m.h.t. søgningen og har nu 179 elever. Siden sidst 

har skoleledelsen været på kursus i evaluering af elevplaner. Det har 

betydet et øget fokus på, hvordan man sikrer kvaliteten af elevplanerne. 

Endvidere har hele lærerstaben holdt en faglig weekend, hvor man især 

diskuterede fordelingen mellem hjemme- og skolearbejde.  

  

Skolen har indført et nyt grammatiksystem fra 3. klasse og frem for at 

kunne leve op til Undervisningsministeriets Fællesmål 2009. Et 

tilsvarende litteratursystem er på vej. 

Skolen lægger særlig vægt på at opgradere elevernes kompetencer i skriftlig dansk – de skal 

simpelthen blive bedre til at skrive stil. De skal skrive flere, og de skal skrive bedre. 

Indsatsen gælder alle klassetrin. 

  

Under mit besøg fulgte jeg i øvrigt undervisningen i historie i 6. klasse, madlavning i 5. 

klasse og samfundsfag i 9/10. klasse.  

  

 

 

Tak for deltagelsen i renoweekenden!  
 

Den 24. og 25. april havde vi renoweekend.  

 

Vi ville gerne have flyttet nogle store sten, renset afløb, klippet buske og brændt ukrudt i 

gården. Desuden skulle køkkenet hovedrengøres, og hele 

fællesområdet på 1. sal skulle males. 

 

Det var planen – og det hele blev gjort! 

 

En kæmpe tak til Mohammed Zewain og sønnen Yasir; 

Søren Fage Sørensen; René, Anette og Jesper Bruun 

Hansen; Sussie Beck Andersen; Claire og Walik Chichi; 

Sten, Lisbeth, Thomas og Marie Laursen samt Solveig Andersen og 

Melina! 

 

En lige så stor tak til lærerne Søren, Liv, Helle, Lilian, Lisbeth, Karen, Claus, Heidi, Karen 

Marie, Hanne og Peter.  

 

Det pyntede virkelig på vores skole! 
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Hjemmearbejde 
Af Niels Bergstedt 

 

Hjemmearbejde eller lektier er en uundgåelig del af elevernes skolegang.    

 

Det er også en vigtig og ønskelig del, eftersom de skal lære at administrere selvstudie for at 

kunne klare deres videre studieforløb. 

 

Men endnu vigtigere er det, at børnene opdager, at de kan undersøge og finde ud af ting på 

egen hånd. Den egenskab skal de bruge hele livet igennem.  

 

Når eleven har hjemmearbejde, er der ingen lærer til stede. Forældrene vil gerne hjælpe, men 

de er ikke uddannede i at formidle materialet med vores studiemetode. Så de forklarer 

teksterne efter bedste evne, kæmper en brav kamp med at få børnene til at blive siddende ved 

spisebordet og løse de ”umulige opgaver” – og ender måske med selv at løse opgaverne, når 

alt andet fejler!  

 

Hjemmearbejde skal tildeles med omtanke.  

 

Det bundne hjemmearbejde skal bestå af enkle men måske tidskrævende rutineopgaver, som 

eleverne selv kan løse, når den forudgående ”kringlede teori” er afklaret på skolen. Hvis de 

ikke kan løse opgaverne, gennemgår vi blot teorien én gang til. Antallet af gennemgange 

giver sikkerhed, skriver Hubbard. Så enkelt er det!  

 

Der er mange eksempler: En bog der skal læses, en stil der skal skrives, en tabel der skal 

indøves, bogstaver der skal formes, et biologiopgave der skal besvares eller et ark med 

brøkregneopgaver som skal udregnes.    

 

Så er der den mere bløde del af hjemmearbejde, som handler om praktisk anvendelse og 

vurdering af data. Det er den del, som viser eleverne, hvad hvert fag kan bruges til. Det er 

den del, der styrker eleverne personligt, og efterhånden giver dem større og mere sikker 

indflydelse på omgivelserne.     

 

Hjemmearbejdet i dansk kunne også tage udgangspunkt i elevernes individuelle 

interesseområder og talenter. Vi kunne hjælpe børnene med at finde bøger, som de selv fandt 

interessante. Ville boganmeldelserne så blive mere engagerede? Vi kunne bede en dreng, der 

spiller Wargames, om at anmelde computerspillet. En anden elev kunne kommentere en 

fodboldkamp. Hvad med at se Matador eller Lille Per for at opleve udviklingen af sprog og 

talehastighed?  

 

Hjemmearbejdet i matematik kunne også være at undersøge priser på legetøj eller tage en 

snak med forældrene om familiens indtægter og udgifter. Hvor kommer lommepengene fra? 
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Hvad koster tingene i dit værelse? Hvor bruger vi brøker? Det kunne være at besøge en bank 

og veksle valuta eller oprette en konto.   

   

I biologi kunne hjemmearbejdet også være at søge på nettet for at finde forskellige slags 

katte. Det kunne være at beskrive forskelle mellem kattetyper, at besøge en slagter for at 

skaffe blodårer til næste biologitime eller at finde fem slags blade på vej hjem fra skole og 

beskrive deres kendetegn.   

 

I natur/teknik eller fysik kunne hjemmearbejdet også være at starte en bils motor, undersøge 

familiens strømforbrug med en strømmåler, at lave et solur eller smadre en pære og 

undersøge glødetråden.  

 

I historie kunne det være at tale med forældre og bedsteforældre om, hvordan det var at være 

barn i gamle dage. Det kunne være at se på familiebilleder og sammenligne tøj. Hvor ofte fik 

børn slik den gang? Hvor tit gik man i bad? 

 

Mulighederne er ubegrænsede, når vi skal have eleverne til at gå på opdagelse i det fysiske 

univers!  

 

Løsningen på ”for mange timer foran skærmen” er næppe et forbud – det kunne være større 

udfordringer.  

 

Selvfølgelig er der bundne opgaver. Men den bløde side af hjemmearbejde er mindst lige så 

vigtig for elevernes uddannelse og liv.        

 

Jeg er sikker på, at en god lærer og nogle gode forældre kunne finde på en hel masse 

opgaver, som vil være interessante for børnene.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

25 års jubilæet? – lad os lige få det på plads! 

 
Mange har spurgt: ”Hvad skal der ske den 21. august 2010?” 

 

Om dagen holder vi officielt jubilæum – I får mere at vide, når vi nærmer os dagen!  

 

Om aftenen er der Gammel Elev Fest, hvor vi håber at se alle gamle elever, lærere, 

bestyrelsesmedlemmer og andre, som har haft forbindelse med Kildeskolen.  

 

Vi er ved at forberede en film om de 25 år – og der bliver selvfølgelig underholdning, 

konkurrencer og masser af tid til at snakke sammen.       
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Brobygning 
 

I april tog 8. klasses eleverne på Brobygning – her skulle de hver opleve to uddannelser.   

Den første dag var jeg i kosmetikerafdelingen på CPH, lærte vi at lave manicure, og det var rigtig sjovt. Vi 

fik også at vide, hvor lang uddannelsen er, og hvad for nogle specialer man kan uddanne sig i. Det var meget 

sjovt og faktisk også ret interessant. Den anden dag, var vi nede i frisørafdelingen. Der lærte vi at lave 

permanente krøller, og hvordan man skulle lave striber med sølvpapir i håret. Det var også meget sjovt, men 

man blev ret øm i nakken. Så første dag var bedst.  

Den første dag på Københavns Tekniske Skole fik vi lidt at vide om hvad for nogle forskellige uddannelser, 

man kunne tage, det var ret kedeligt. Bagefter lærte vi at tage billeder med en pap kasse med gaffatape, en 

hullet metalring og noget sjovt papir. Det var sjovt. Næste dag tog vi billeder med et digital kamera og lærte 

at bruge photoshop til at lave nogle seje billeder – det var sjovt.  Marie 

Tirsdag og onsdag var jeg på 

HTX inde ved Sukkertoppen. 

Jeg lærte nogle nye fag at kende 

bl.a. teknologi og 

kommunikation/IT, og jeg synes 

personligt, at det var nogle 

sjove fag. Lærerne var meget 

gode. Torsdag og fredag var jeg 

på Københavns Tekniske Skole 

og prøvede noget snedker 

arbejde - det var gode lærere og 

sjove fag. Brobygning lagde fire 

ekstra ting på listen over ting 

jeg gerne vil være! Christian   

De første to dage var jeg på Metropolitanskolen, hvor vi havde helt almindelige timer. Første dag havde vi 

samfundsfag, hvor vi skulle høre om politik og læse en masse lektier til næste dag. Så skulle vi have historie, 

hvor vi hørte om Harald Blåtand – der var også lektier. Så skulle vi have biologi, hvor vi lavede projekt. 

Dagen efter havde vi de helt samme fag bare hvor vi gik på computer og hørte om nogen flere ting. 

På Københavns Tekniske skole skulle vi først designe vores egen trøje med et motiv, som vi selv skulle lave 

eller skære ud. Så kom vi op til et sted, hvor man lavede gebis og tandregulering. Vi nåede det ikke, så vi 

lavede en gips finger, mini gebis og andet. Sihm 

De første to dage på HTX var en god oplevelse. Første dag lærte vi hinanden at kende, fordi vi lavede mange 

sjove ting sammen. Jeg fik oplevet nogle nye fag, som f.eks. teknologi, kemi og komm/IT. Det var meget 

sjovt og lærerigt, og fagene var lige mig. Det var en af de bedste oplevelser nogensinde. 

I de sidste to dage på Medieproduktion blev vi delt i 4 store grupper. Mit hold skulle lave vores egen T-shirt 

med programmet Adobe Photoshop – det var et specielt program, men jeg lærte det hurtigt, og det blev en 

meget flot T-shirt. Det var en spændende og uforglemmelig oplevelse. Det var lige mig, fordi jeg elsker 

computer arbejde. Hasnain 
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Med 7. og 8. til Bornholm 
Af Rikke Pedersen 

 

Under uret på Københavns 

Hovedbanegård er det perfekte sted 

at starte et lejrskoleeventyr. Et 

lejrskoleeventyr der indebar ondt i 

balderne, monsteredderkopper og 

gourmet mad. 

Vi startede omkring kl.06:00 

mandag morgen. Vejret var godt, 

og vi var mere eller mindre 

udhvilede, spændte på hvad der 

skulle ske. Vi tog turen over Ystad i 

Sverige til Rønne på Bornholm. Vi 

hentede bil og cykler og begyndte 

vores 22 kilometer lange cykeltur i 

fantastisk solskinsvejr. Turen gik 

gennem skov og forbi smukke udsigter til vores hjem for de kommende fem dage, Jarlsgård, 

i Pedersker. 

På Jarlsgård mødte pigerne de første bornholmske beboere, og det var ikke de underjordiske, 

nærmere de overnaturlige kæmpe edderkopper, der invaderede deres værelser. Det gik 

selvfølgelig ikke ubemærket hen, og der lød skrig, som ville gøre selv den bedste 

gyserstjerne misundelig. 

Tirsdag var det blevet tid til at besøge 

NaturBornholm. Vi skulle af sted om 

eftermiddagen og kørte den 8 kilometer 

lange tur på cykel under jamren fra de 

fleste. De mange kilometer kunne 

efterhånden mærkes sædvanlige steder. På 

NaturBornholm lærte vi om Bornholms 

historie, set fra et geologisk perspektiv. 

Eleverne sad bl.a. på det bornholmske 

grundfjeld og så et kæmpe stykke granit, 

der var radioaktivt. 

Vi havde en med, der faktisk ikke kunne 

cykle – det tog veninderne ansvar for og 

hun lærte det. Allerede samme eftermiddag, cyklede hun de i alt 16 kilometer sammen med 

os andre.  

Onsdag var det blevet tid til fantastiske Hammershus. Vi havde bestilt en bus. Det var alles 

balder glade for. Det blev en fantastisk lærerig tur, hvor Jacob, Fatou, Abrar, Kasper, Daniel 

og Jonathan fik afprøvet deres skuespillertalenter i et historisk stykke om Kong Christoffer 

den 2., paven og biskoppen af Lund.  
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Vi blev vist rundt på borgruinen efter det lille skuespillerindslag og hørte, hvordan man 

havde forsvaret Hammershus ved at hælde indholdet af borgens lokummer ned over de 

soldater, der angreb nedenfor muren. Soldaterne var som regel plaget af sår og skrammer, og 

uden penicillin blev deres død ikke særlig ærefuld! 

Hammershus var en kold fornøjelse – det begyndte at sne, og vi var alle forfrosne, da vi igen 

steg på bussen og kørte hjem til Jarlsgård. 

Glade og varme hjemme igen gik vi i gang med aftensmaden. Vi havde en madordning, hvor 

eleverne i hold skulle lave mad. Det bedste hold fik en præmie og dem, der leverede den 

”mindst gode” indsats, fik den dårligste rengøringstjans den sidste dag. Det skal lige siges, at 

de var rigtig, rigtig dygtige, både til madlavning og rengøring efter maden. Faktisk havde alle 

lyst til at spise mere end godt var, fordi maden var super og stemningen var virkelig 

hyggelig. 

Torsdagen var en valgfri dag, hvor eleverne 

havde frie tøjler. Nogle cyklede de fem 

kilometer til købmanden, et stort hold 

spillede rundbold hele eftermiddagen og 

nogle tog til stranden. Daniel, Jacob og 

Mikkel var lidt besatte af tanken om de gode 

småkager, som bager Carsten Mortensen i 

Nexø er kendt for, så de cyklede derfor den 

15 kilometer lange tur for at mæske sig i 

flødekager og købe småkager med hjem til 

familien. 

Fredag var rengørings- og hjemrejsedag. Vi 

efterlod vores hytte i en så rengjort stand, at vi vil blive husket for det. Eleverne synes vist, at 

vi var lidt hårde ved dem, men deres knofedt og slid gjorde underværker ved de slidte 

værelser. 

Godt trætte efter rengøringen begyndte vi den 

22 kilometer lange tur til Rønne på cykel. Der 

var åbent land og hård modvind næsten hele 

vejen, så der var mange som var ved at opgive 

under vejs. Alle nåede dog frem i god behold. 

Den shopping som alle pigerne havde glædet 

sig til hele ugen, blev der ikke talt så meget 

om. 

Vi gik om bord på færgen og tog turen hjem, 

trætte og med røde kinder, men meget stolte, 

ikke mindst af vores superseje elever, der 

trodsede vejret, ondt i balderne og dårlig 

kondi og tilbagelagde de godt 80 kilometer ugen bød på. 
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Så er det eksamenstid - hvordan foregår det nu om dage?  

De skriftlige prøver 

afholdes i maj og de 

mundtlige i juni.  

Prøverne er opdelt i bundne 

prøver (som alle skal op i) 

og udtræksprøver (som er 

forskellige fra 9. klasse til 9. 

klasse).  

Eleverne i 10. klasse skal 

kun op i de bundne fag.    

Vi har tre eksamensklasser: 

9a, 9b og 10. klasse.  

9b og 10. er sammenlagt og 

kaldes 9/10. klasse. 

Undervisningsministeren 

bestemmer hvilke 

udtræksfag 9. klasserne skal 

op i og de må først kende 

fagene lige før eksamen. 

I år er prøverne: 

 

 9a 9b 10 

 

Skriftlige 

prøver  

Dansk læsning og retskrivning x x x 

Færdighedsregning og problemregning x x x 

Dansk stil (skriftlig fremstilling)  x x x 

Skriftlig biologi - udtræk x   

Skriftlig geografi - udtræk  x  

 

Mundtlige 

prøver 

Dansk  x x x 

Engelsk x x x 

Fysik x x x 

Historie - udtræk x   

Historie eller tysk - udtræk  x  


