
Der er sket så meget..! 
 
Oktober blev en livlig måned med en hel masse forskellige 

aktiviteter på og udenfor skolen, som det er svært at få 

med her i Kildeskolenyt!   
 

2.klasse var til Æbledag hjemme hos Hanne. I forbindelse 

med Afrika indsamlingen fik vi besøg af generalsekretær 

Anders Ladekarl fra Dansk Røde Kors og den danske 

melodi grand prix vinder Christina Chaneé.  

 

Vi fik også et brev fra Københavns kommune, der 

fortæller at Høffdingsvej skal trafiksikres. Så var der 

Skolernes Motionsdag og en helt fantastisk renoweekend 

samt efterårsskole. Endelig fik de fire største klasser besøg 

af Jesper Bintos og hans medhjælpere fra Jobcentret,  som 

hører under Københavns Kommunes 

uddannelsesvejledning.   

 

Så var der handicapdag, 5.klasse som deltog i 

Redningshold For En Dag, 6. klasse der var ude i byen for 

at lave animationsfilm, og vores ”gamle” idrætslærer 

Jannick som nu er vendt tilbage.  

 

Vi kan kun anbefale, at du sætter dig godt til rette og læser 

om alt det, som foregik på skolen i oktober.   

 

Nåh jo: På side 12 er der en opfordring til alle forældre og 

gamle elever. Kender du nogen?  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   

Kildeskolen  

Høffdingsvej 14 

2500 Valby 

Kontor: 38790140 

Lærervær.: 38797140 

 

November 2010 

10. årgang nummer 9 

Indhold: 

* Kalender 

* Trafiksikring 

* Dansk Røde Kors 

* Æbledagen 

*  Fra sport til job 

* Luciakoret 

* Akustik 

 - og meget andet! 

  
 
© 2010 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. 
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Skolekalender  

November                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Mandag 1.  

Tirsdag 2.  

Onsdag 3. Forældrekonsultation 6. klasse 

Torsdag 4. Forældrekonsultation 6. klasse 

Fredag 5.  

  

Mandag 8.  

Tirsdag 9. Forældrekonsultation 4. klasse 

Onsdag 10.  

Torsdag 11.  

Fredag 12.   

  

Mandag 15.  

Tirsdag 16. Forældrekonsultation 7. klasse 

Onsdag 17.  

Torsdag 18.  

Fredag 19.  

  

Mandag 22.  

Terminsprøve 1 

9. og 9/10. klasse 

Matematik 

Tirsdag 23. Dansk stil  

Onsdag 24. Læsning/retskrivning + biologi + geografi 

Torsdag 25.  Engelsk stil 

 Forældrekonsultation 3. klasse 

Fredag 26. Uddannelsesmesse 9. 9/10. klasse 

  

Mandag 29.  

Tirsdag 30.  
 

          

 

Husk kaffen i SFO’en den sidste fredag i måneden  

mellem 14:00 og 16:00!  
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Høffdingsvej udbedres 
En meddelelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Trafik, Københavns Kommune 

 

 

Vi er glade for at kunne meddele jer, at Trafik- og Miljøudvalget har godkendt vores 

indstilling om at bygge anlæg til sikrere skoleveje på Kildeskolen, Salix Skolen og Byens 

Skole. I forbindelse med indstillingen har jeres bidrag til dialograpporten spillet en vigtig 

rolle. 

 

Godkendelsen fra Teknik- og Miljøudvalget betyder, at vi snarest muligt sætter projektet i 

gang.  

 

Teknik- og Miljøforvaltningen vil inden for en måned gå i gang med at bygge en del af 

anlægget omkring jeres skole, hvis alt går som planlagt. Det kan endog være, at I har set 

vores folk i området omkring jeres skole allerede, da nogle anlæg kan gennemføres relativt 

hurtigt.  I første omgang vil det for jeres skolers vedkommende dreje sig om optegning af 

parkeringsrammer, en markeret plads til skolebussen (buslomme), to 'kys-og-kør'-baner foran 

Salix skolen, samt flytning af et skolevejsskilt. Endvidere vil der blive etableret midlertidige 

bump på de steder hvor der senere hen vil anlægges permanente bump. 

 

Den sidste del af anlægget påbegyndes først senere, når den rigtige rådgiver er valgt. Vi 

sender nu projektet i udbud, hvorefter der går et par måneder, før vi har set forslag fra 

forskellige rådgivere og kvalificeret den bedst egnede i forhold til projektet. Vi holder jer 

løbende opdateret om fremskridtet i projektet. 

 

Både fortovsudvidelsen og fodgængerstøttepunktet er planlagt, men er større projekter, som 

skal i udbud og udføres af en ekstern rådgiver. Det betyder, at der går længere tid. Jeg kan 

ikke sige præcis, hvor langt tid, men at det bliver senest efteråret 2011. 

 

På sigt vil det være muligt at se status på kommende projekter på vores hjemmeside 

www.kk.dk/sikreskoleveje. Status på større projekter vil kunne ses på hjemmesiden 

http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/Anlaegsprojekter.aspx, når der er fundet en rådgiver. 

 

Med venlig hilsen 

 

Johan Heichelmann 

Sikre Skoleveje 

 

Hermed er det bekræftet, at fortovet på vores side af Høffdingsvej udvides fra Vigerslev Alle 

til skolen i løbet af 2011 – og det giver større trafiksikkerhed! - Niels    
  

  

http://www.kk.dk/sikreskoleveje
http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/Anlaegsprojekter.aspx
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Fint besøg på Kildeskolen 
 

Den 30. september fik vi besøg af generalsekretær fra Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl, 

som gerne ville fortælle om organisationens arbejde i Afrika og Pakistan. Anledningen var 

den følgende weekends landsindsamling.  

 

Op til dagen havde eleverne samlet ind til Afrika: De fik sedler med hjem til deres forældre 

og 6. klasse var en tur i Valby for at samle ind. 

 

På dagen var alle elever samlet i SFO’en.  

 

Anders fortalte eleverne om sine oplevelser og hvor vigtigt det er at vi hjælper mennesker, 

som er i nød. Han fortalte om sin nylige tur til Pakistan og sine mange ture til Afrika. 

Bagefter blev det tid til at stille spørgsmål, og han roste eleverne for deres mange og gode 

spørgsmål.  

 

3-6. klasse havde i flere uger øvet sig på Afrikasangen i musiktimerne. Der var 4 solister, 

Helena (7.), Barbara (7.), Melina (9.) og Aya (10.). Eleverne optrådte med sangen og der var 

ikke et øje tørt. Det var meget, meget smukt! 

 

Med Anders fulgte melodi grandprix vinder Christina Chaneé. Hun lagde ud med at fortælle 

lidt om sig selv og sine oplevelser med at indspille Afrikasangen, hvor efter hun sang den 

sammen med vores kor.  

 

Dansk Røde Kors havde CD’er med til alle eleverne på skolen – så Christine fik travlt med at 

signere dem.  

 

7-10. klasse gik tilbage til undervisningen og 0-5. klasse fik mulighed for at smage på de 

nødhjælpspakker, som en del af undervisningen i Natur/teknik. Der var dog også afrikansk 

kage, som var bagt af nogle elevers forældre, der har rødder i Afrika. Der var også lavet 

afrikansk kaffe til de voksne. 

 

Det var en meget smuk og et utrolig flot arrangement.  

 

Valby Bladet havde sendt en fotograf, hvilket resulterede i næste sides artikel. 

 

Mange tak til alle medvirkende – vi håber at koret fortsætter!  
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2. klasses æbledag 
Af Hanne Ginge-Nielsen 

 

Vejret holdt tørt og solen skinnede! God 

start! 

 

Vi kom ud til mig, æbletræet blev 

”spottet”, Oliver var oppe i det 

lynhurtigt. 

Nogle kravlede lidt op, nogle var på 

stigen og nogle var gribere. 

Det tog ikke lang tid, at få fyldt en kurv. 

Så skulle der drikkes og spises lidt, og 

opgaverne skulle fordeles. 

 

 

 

 Nu skulle æblerne skæres og rives, så de var 

klar til brug. Alle fik knive, og gik i gang. 

Der var dog nogle tilbage, da de fleste havde 

lavet deres andel, dem tog Oskar og Natasja 

sig af.De blev bare ved til alle æblerne var 

klar. 

 

Nu skulle bolle og kringledejen laves. Saad 

og Yasir var på æblebolledejen, Isra og Oskar 

lavede æblekringle. De andre var over hele 

huset og i haven, og legede, sloges, blev 

uvenner og venner igen, og så ud til at have 

en sjov tid. 

 

 

Så skulle der laves pandekager og æblemos. 

Det tog Elias, Oliver, Ida, Natasja  sig af. De 

gik på med krum hals. Ida tog over og 

begyndte at lære Isra op, så de også blev 

pandekagebageeksperter. Chloe og Jasmin 

skulle røre meget i æblemosen, og lave 

gammeldags æblekage. 
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Så var det tid til æble-chokolade-nødde-sandkage. Det var Anna, Thea, Julie og Benedicte. 

De fordelte arbejdet meget nøjagtigt: Så meget tid til dig at røre, så mange æg kan du 

knække, du skærer så meget chokolade i stykker, og så havde de en kage. 

 

Imens skulle Isha og Zara lave 

æblesmuldrekage. De var helt på med at 

smuldre og fylde op med æbler, så der 

kom en flot kage ud af det.  

 

Nu skulle det hele bages, og der skulle 

holdes øje med det. Ud at lege, ind at se 

om det dog ikke snart var færdigt, og til 

sidst var det. Duftene spredte sig, 

mundvandet løb, men vi ventede, for 

forældrene skulle jo komme og smage. 

 

 

 

Endelig kunne æblekage og 

smuldrekageholdet få lov at piske 

flødeskum til deres kager (det ene holds, 

var lige ved at blive til smør, men de nåede 

det lige), så der blev flødeskum til kagerne. 

 

 

Sandt at sige, så huset ikke helt ordentligt 

ud efter al den aktivitet, men 1,2,3 var der 

ryddet op og dækket borde, og så kunne 

forældrene bare komme. 

 

De kom, spiste, beundrede og hyggede. 

Indtil da havde vejret holdt, med sol og lune. Da de sidste forældre var kommet, og var ved 

at gå igen med deres barn, kom skyerne, og det blev koldt. Men så havde vi også haft en skøn 

dag, hvor alle havde været i gang, og havde fået lavet nogle meget fine produkter. 

 

Mange af børnene havde bestemt lært noget nyt, så forældre: De kan godt gå i køkkenet og 

være med i madlavningen derhjemme. 
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Handicap 
 

6. klasse har i efteråret deltaget i et pilotprojekt om 

Handikap. Projektet er lavet af Servicestyrelsen, som 

har haft pilotprojekter i 10 skoleklasser i Danmark.  

 

Servicestyrelsen sendte en kasse med materialer i 

form af undervisningsbøger, hæfter mm. Eleverne har 

gennemgået undervisningsmaterialet og haft besøg af 

to handicappede – såkaldte HANDInauter.   

 

Som afslutning på projektet lavede eleverne en 

hjemmeside, hvor den viden de havde fået er præsenteret. Den kan ses på: 

www.handikap.heidibrandt.dk 

 

Det har været rigtig spændende at arbejde med et emne, som er ret tungt og så få noget godt 

ud af det. 

 

 

Akustik og læring 

 

Masseeksperiment 2010 handler om akustik i 

klasselokalerne. Med et eksperiment, der handler om 

akustik og lyd er der igen i år sat fokus på 

undervisningsmiljøet. Temperatur, træk, fugt, luftkvalitet og 

belysnings- og lydkvalitet er alt sammen en del af elevernes 

undervisningsmiljø. Eksperimentet handler om 

sammenhængen mellem elevernes taleforståelighed og 

klasselokalets akustiske kvaliteter.   

 

I eksperimentet udsættes eleverne for lydoptagelse af en 

blanding af tale og støj. Ved at lægge støj oven i 

optagelserne, bliver elevernes taleforståelighed udfordret. 

Dermed kommer eleverne i en lyttemæssig situation, hvor 

rummets akustik er ganske afgørende for hvor meget af det 

sagte, de opfatter. 

 

I ugen op til efterårsferien lavede 6. klasse akustikforsøg i 

deres egen klasse og i musiklokalet. Resultaterne af 

forsøgene er sendt til DTU, der sammen med forskere på Syddansk Universitet skal arbejde 

videre med tallene. 5-tallet står for den gode akustik i musiklokalet.   

http://www.handikap.heidibrandt.dk/
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Redningshold for en dag 
 

 

Tirsdag den 12. oktober var 5. klasse på 

Experimentarium og oplevede rollespillet 

Redningshold for en dag.  

 

Eleverne har de sidste mange uger øvet 

førstehjælp og samarbejdsøvelser, indtil de 

kunne det hele udenad. Det er blandt andet 

hjerte-lunge-redning og aflåst sideleje. 

 

I Redningshold for en dag går eleverne igennem tre forskellige ting. De er på en 

operationsstue og ser hvordan hjerte og lunger ser 

ud. De er på en skadestue, hvor de skal vise de 

ting, som de har lært om førstehjælp og lære flere 

ting. Endelig er de i et indsatsområde efter et 

jordskælv. Det hele er meget realistisk og 

oplevelsen er grænseoverskridende. 

 

Igen i år var det en stor succes. Eleverne fik megen 

ros af indsatslederne, og viste hvor dygtige de var 

til alle øvelser, som de skulle igennem. Super flot. 

 

 

 

Luciakoret er gået i træningslejr! 
 

Onsdag den 27/10 gik vores kommende 

Luciakor i gang med træningen. 

 

De mange korsangere var samlet i 

musiklokalet for at træne med Anne-Mette og 

Hanne. 

 

Der blev sunget julesange til den store 

guldmedalje – dog er der ingen sne endnu!  

 

Vi glæder os til at høre dem til Julefesten.   
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Animationsfilm på skemaet 
 

 

6. klasse har været på workshop i forbindelse med 

BUSTER filmfestival. Her lærte eleverne, 

hvordan man laver animationsfilm af dem, der til 

daglig underviser folk fra Pixar og Disney.  

 

Forløbet bestod i at eleverne i mindre grupper 

skulle finde på en historie og så klippe figurer og 

baggrund ud af karton. Figurerne blev sat sammen 

med elefantsnot. Filmene blev optaget med et webcam og alle figurernes bevægelser er lavet 

med hånden, lidt ad gangen, mens der tages billeder af det. Ved at spille billederne efter 

hinanden, får man en film ud af det.  

 

Filmene er lagt op på youtube. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GWZWgAPVNYE 
http://www.youtube.com/watch?v=CusVCT4MN1E 

http://www.youtube.com/watch?v=N9uJ-zeWhLg 

 http://www.youtube.com/watch?v=81jZIFyyh8g 

 

Eleverne fik meget ros for deres engagement og iver, og 

de voksne grinede en del ad al den blod, der skulle med 

i filmene. 

 

 

 

Vores gamle idrætslærer er tilbage 
 

I starten af oktober sagde Louise sin stilling op som idrætslærer 

på Kildeskolen. Louise foretrækker at læse videre indenfor sit 

område.  

 

Vi kontaktede så Jannick Uldall – kunne han tænke sig at vende 

tilbage? 

 

Efter en dags betænkningstid var svaret et klart ”Ja!”  

 

Velkommen til Jannick!    

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GWZWgAPVNYE
http://www.youtube.com/watch?v=CusVCT4MN1E
http://www.youtube.com/watch?v=N9uJ-zeWhLg
http://www.youtube.com/watch?v=81jZIFyyh8g
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FRA SPORT TIL JOB 

 
Onsdag den 13. oktober fik vi besøg af 

Jesper Bintos og hans medhjælpere, som 

skulle fortælle om projektet FRA SPORT 

TIL JOB. 

 

Projektet hører under Jobcentret, 

Københavns Kommunes 

uddannelsesvejledning.  

 

Det blev til en fornøjelig og 

underholdende time, hvor vi fik 

demonstreret tre spændende sportsgrene. 

Ja , vore egne elever kom også på scenen 

for at vise deres evner i kampsport.  

 

Jobcentret vil gerne opnå, at flere unge 

kommer væk fra computerne og i stedet 

deltager aktivt i de forskellige sportsgrene 

som fodbold, tae kwondo, hiphop, badminton 

og meget andet. Det kan vi kun være enige 

med.  

 

Vi takker for et godt initiativ fra Københavns 

Kommune – der blev etableret mange 

kontakter den dag. 
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                  Kender du nogen, der leder efter en god  

                  skole? 

                               Af Niels Bergstedt, skoleleder 

 
                               I skrivende stund er der 171 elever på Kildeskolen, og flere er på vej. 

 

Vi er kendt for at give vore elever en god og udfordrende undervisning: Derfor vælger en 

del forældre at kontakte os, når deres barn har behov for et skoleskift.   

 

De nye elever genvinder ofte deres studieglæde – et ord, som ikke engang findes i 

ordbogen. De får mere selvtillid og deres faglighed styrkes.  

   

Vores lærere er dybt engagerede i deres arbejde – man kan roligt sige, at de er dygtige til 

at løse konflikter og studieproblemer, så snart de opdager dem. De gør alt, hvad de kan, 

for at sikre eleverne en god skoledag. Ja, man kan endda kontakte dem i deres fritid, hvis 

der er brug for yderligere hjælp. De er der for at hjælpe eleverne.  

 

Vores elever er glade for at gå i skole – og hvis de ikke er det, kan de banke på døren til 

skolelederkontoret (nogen gange går de bare ind) for at klage deres nød. De er altid 

velkomne.     

 

Oftest kommer eleverne dog ind på kontoret for at ”hænge ud”, fortælle historier, lige 

sige ”Godmorgen” eller bede om hjemmearbejde (!)   

  

Lige nu er alle klasser fra 8. til 10. fyldt op. Det samme gælder 2. klasse.   

 

Men vi vil gerne have flere elever ind i de andre klasser.   

 

Hvis du kender nogen, som leder efter god skole til deres børn, må du endelig invitere 

dem til at besøge skolen.      

 

Du ringer bare til skolen på 38790140 og arrangerer en rundvisning med Hanne Ginge-

Nielsen. Hun besvarer alle spørgsmål.  

 

Så enkelt er det.   
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Renoweekend 
 

Lørdag den 2/10 og søndag den 3/10 mødtes mere end 40 forældre og elever samt skolens 

lærere til en aktiv renoweekend. Der blev malet, vasket af, klippet og renset – vi nåede alle 

de planlagte projekter! 
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1000 tak for den store indsats til alle forældre, 

elever og lærere som deltog! 
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Har du lyst til at lære at spille på guitar? 

 
Fra starten af november kommer en ung musiklærer, Jacob, til skolen hver torsdag 

eftermiddag for at give individuel undervisning i guitarspil på alle niveauer. 

 

Vi stiller musiklokalet til rådighed, og forældrene betaler selv for undervisningen. 

 

Kontakt Anna på skolen, hvis I er interesserede.    
 

Har du lyst til at være journalist på Tumlerummet? 

 
Kildeskolenyt mangler journalister til at skrive elevernes side – Tumlerummet! – hver 

måned. 

 

Der skal skrives historier, fotograferes, indsamles vittigheder, der skal laves konkurrencer 

og meget andet.  

 

Kontakt Niels hvis du er interesseret.  

  

 

  

Har du en computer, som du vil af med? 

 
Det sker jo at en familie udskifter computeren for at få én, som kan klare mere.   

 

Vi har brug for computere til hver klasse på skolen – det behøver ikke at være den sidste 

nye type, men den skal virke.  

 

 

 Kontakt Søren hvis I har en computer, som I gerne vil give til skolen.  

  

 

  


