
Den grønne temauge 
   

Mens 9. og 9/10. klasse gik til terminsprøver, var der helt 

andre aktiviteter i resten af huset: Alle de øvrige klasser 

deltog nemlig i årets temauge, der handlede om affald. 

 

Det er godt, at vores bestyrelse arbejder med isolering og 

udskiftning af vinduer i hele huset – det gavner miljøet, og 

der er mange penge at spare. Men det er mindst lige så 

vigtigt, at lærere og elever er bevidste om skolens forbrug 

af vand og elektricitet, og at vi sammen bliver bedre til at 

sortere vores affald.  

 

På mange måder blev temaugen en øjenåbner med alle 

dens forskellige aktiviteter. Vi ved nu, at vi kan gøre rigtig 

meget for at fjerne unødvendigt spild og overdrevent 

forbrug. Ja, nu har vi endda et Miljøråd.  

 

Denne måneds Kildeskolenyt!  
handler om nogle af temaugens 

oplevelser – det er ikke muligt at  

vise alt, hvad der foregik. Spørg  

bare jeres børn til råds – de ved  

nu en masse om skrald.  

 

For øvrigt: En stor tak til alle  

de lærere, som knoklede for at  

give eleverne en udfordrende  

uge med massevis af oplevelser!       
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Skolekalender  

Marts                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag 1.  

Onsdag 2.  

Torsdag 3.  

Fredag 4.  

  

Mandag 7.   Forældrekonsultation 9. klasse 

Tirsdag 8. Forældrekonsultation 9/10. klasse 

Forældrekonsultation 4. klasse 

Onsdag 9.  

Torsdag 10.  

Fredag 11. Forældrekonsultation 2. klasse 

  

Mandag 14.  

Tirsdag 15.  

Onsdag 16.  

Torsdag 17.  

Fredag 18.  

  

Mandag 21. 

 

Tirsdag 22.  

Onsdag 23.  

Torsdag 24. Forældrekonsultation 3. klasse 

Fredag 25.   

  

Mandag 28.  

Tirsdag 29.  

Onsdag 30.  

Torsdag 31.  
 

 

 

 

 

 

           

Husk kaffen i SFO’en den sidst fredag i måneden  

mellem 14:00 og 16:00!  
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Temaugen 
 

Dette års temauge handlede om affald.   

 

Alle klasser startede ugen med en 

introduktion til, hvad vi skulle lave. Dels 

fortalte Heidi om ugens aktiviteter og dels 

skulle eleverne se 5 film om affaldets vej.  

 

Da klasserne startede på forskellige forløb, 

blev de introduceret på skift. 

 

 

 

Skraldeting og 

posebolde 
 

0.-6. klasse skulle på skift lave nye ting af 

affald. 4. klasse lavede nye bolde af gamle 

plastikposer, mens andre elever lavede 

tennisbolde og meget andet.  

 

 

 

Amager 

Forbrændingen 
 

I løbet af temaugen kom 3.-8. klasse på 

besøg på Amager Forbrændingen. 

 

Der blev de vist rundt og fik set, hvordan 

vores skrald bliver til strøm og fjernvarme. 

Det var rigtig spændende at se, hvordan 

kæmpe bunker af skrald blev opbevaret i 

en stor silo og hvordan det blev brændt og 

blev omdannet til energi. Flere af klasserne fik også lov til at bygge deres egen generator, 

hvor de kunne få en lysdiode til at lyse, ved at dreje en metalpind rundt. 
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Skrald på hovedet 
 

Fredag før temaugen kom Sebastian fra 

Amager Forbrændingen på besøg. Han kom i 

en kassevogn, hvori der var en masse ting, 

som 0.-6. skulle lege med. Han startede med 

at sætte op, mens eleverne blev introduceret 

til temaugen. 

 

Så blev klasserne delt op i fire blandede 

grupper, og 0.+4.+5. så film mens 1.+3.+6. 

gik i gang med at lege. 

 

Sebastian havde sat fire poster op, så der var 

en gruppe på hver post. Alle de spil, som eleverne skulle spille, var sat op med genbrugsting.  

 

Den ene post var bowling lavet af tomme 

plastflasker med lidt vand i bunden. Den anden var 

sækkevæddeløb, hvor eleverne skulle løbe hen og 

tage et stykke affald og komme tilbage og sortere det 

rigtigt. Den tredje post var dåsekast, hvor der var 

stillet metaldåser op, som man skulle ramme med en 

tennisbold. Sidste post var en konkurrence, hvor 

man skulle gætte, om de forskellige stykker affald 

havde batteri i. Eleverne byttede poster, så alle fik 

prøvet det hele. 

 

 

 

  Atter en tak til alle, der har anbefalet andre forældre 

at lade deres børn gå på Kildeskolen! 
 

Der er stadigvæk plads i 0., 2., 3., 4. og 6. klasse.  

 

Kontakt skolen på 38 79 01 40 – så arrangerer vi en rundvisning.  

 

På vores hjemmeside www.kildeskolen.dk ligger en  

brochure, som alle kan downloade.   

http://www.kildeskolen.dk/
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Med 3.klasse i Super Best 
  

Onsdag var 3. klasse på Amager Forbrænding, hvilket var en STOR oplevelse. Der fik vi set, 

hvad affaldssortering vil sige. Men lever vores købmænd og supermarkeder op til det?  

  

Det skulle vi se i Super Best om torsdagen. Købmanden tog imod os og startede med 

flaskeautomaten. Det er en næsten magisk maskine, der sorterer alle flasker af plast samt 

dåser. Inde i baglokalet kunne vi se maskinen klemme dåser og plastflasker helt flade – de 

skulle afhentes og smeltes om til nye flasker/dåser. De havde også en papkasse-presser, 

som kunne få 50 kasser til at fylde meget lidt. Ud over det havde de en plastikcontainer, 

glascontainer, træcontainer, en container til returflasker, battericontainer og selvfølgelig 

en container til det affald, som ikke kan genbruges. Det overraskede os, at ca. 75% af alt 

affald, som vi smider ud, faktisk kan genbruges. Det er godt for os alle sammen. Købmanden 

bød på dejlig frugt og kildevand som afslutning på en lærerig og dejlig tur. 

  

 

Spildevandscentret 

 
 

  

Hvem skulle tro, at der er så meget 

videnskab i den måde, vi behandler vores 

spildevand på? 

 

Det fandt 6. klasse ud af, da de besøgte 

Skoletjenesten på Spildevandscentret i 

Avedøre.  

 

Efter en masse spændende information 

om vandforbrug og miljøbeskyttelse 

kastede eleverne sig over praktiske 

forsøg, der viste, hvordan spildevandet 

renses.   

 

Det var en dag, der både satte gang i 

syns- og lugtesansen.  

 

Bestemt en god oplevelse!   
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7. og 8. klasse projekt 

  

Kære elever,  
 

Vi savner   
 
 
Er der nogen, som vil være journalister på elevernes side i 
Kildeskolenyt? Skriv til Niels og kom med jeres forslag!  
 

 

Efter besøg i Spildevandscentret og 

grundige studier af Affaldsavisen gik 7. og 

8. i gang med at lave plancher til den 

planlagte stand på Tingstedet.  

 

De sørgede også for, at der blev tegnet 

grafer over skolens affaldsfordeling efter 

de mange dages vejning af det daglige 

skrald. Det var spændende at se, at 

klasserne kan påvirke deres forbrug af 

papir, og at de kan være rigtig gode til at 

sortere affaldet.     

 

De arbejdede også med kompost og 

genbrug af glas, pap og papir.  
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En flot brochure 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nogle elever fra 7. klasse havde sat sig for at lave en 

brochure, der skulle deles ud ved Tingstedet.  

 

Igen drejede det sig om grundige studier, indsamling af 

data og massevis af overvejelser om, hvordan brochuren 

skulle udformes for at gøre skrald interessant – her er 

brochurens fire sider.       
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Skovsvinet 

 
Mandag spillede 0.-6. klasse affaldsspillet Skovsvinet.  

 

Eleverne blev fordelt, så holdene var blandet. Det gav hold 

på 10-13 elever fra 3-4 forskellige klasser. De store elever 

hjalp de mindre med reglerne. 

 

Spillet gik ud på, at eleverne 

først hørte et eventyr om en lille 

gris, der skulle på skovtur. Han 

smed alt sit affald omkring sig 

og gik hjem uden at rydde op.  

 

Man valgte sit skovsvin, og han begyndte så at smide med affald. 

De andre elever indsamlede affaldet og sorterede det i fem 

forskellige kasser, alt efter hvilken type affald det var.  

 

Efter et par spil blev eleverne rigtig gode til at sortere rigtigt.  

 

 

Genbrugspladsen 
 

0., 1. og 2. klasse havde en kold, 

men dejlig dag på 

Genbrugspladsen den sidste dag i 

temaugen. 

 

Vi blev mødt af en meget sød Julie, 

som fortalte os, at hun var 

affaldsekspert. 

 

Alle børnene havde deres eget 

affald med, som på fineste vis blev 

fordelt og som nu ville blive 

genanvendt. 

 

Til sidst blev vi testet og børnene 

stod og hoppede af iver for at svare. Og så var vi blevet affaldseksperter. 
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Tingstedet 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hygge efter den kolde tur 
 

Da eleverne fra 3.-6. klasse vendte hjem fra Tingstedet, 

stod den på nybagte boller og varm chokolade. 

 

Eleverne skiftedes til at bage boller og stå på Tingstedet. 

 

Det var super at komme tilbage til duften af boller og 

sidde og hygge i kælderen.  

 

 

Tingstedet var et oplagt sted at vise 

plakater og fortælle forbipasserende om 

vores temauge. 

 

Eleverne delte de brochurer ud, som 7. 

og 8. klasse havde lavet.  

 

Man kunne se, at folk var glade for at få 

brochurerne om miljø og affald i hånden. 

 

Det var en god oplevelse for os alle – det 

lykkedes at få budskabet ud i vores egen 

bydel. 
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                         skriver 

 

 

Affaldssortering på FLSmidth 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fotomodeller 
 

Da 6. og 8. klasse var på besøg på Avedøre 

Spildevandscenter, blev der taget billeder af dem.  

 

De skal have lavet en ny hjemmeside og en ny 

brochure og havde brug for nogle nye billeder. Så 

da vores klasser var på besøg, bad de om hjælp.  

 

Når billederne er godkendte af forældrene 

kommer elever med i næste udgave af deres 

materialer. 

 

I den modsatte ende af Høffdingsvej ligger FL 

Smidth. Vi kender de enorme bygninger, og nu 

ved vi, at det er her fra at man tilrettelægger  

tilblivelsen af cementfabrikker over det meste 

af verden. FL Smidths gartner viste  

os rundt og fortalte om deres  

affaldssortering. Gartneren  

understregede, at den gode sortering  

bedst opnås, når den foregår mens  

man stadig har de ting i hånden, man  

vil af med. 

http://www.business.dk/industri/fls-aktien-stryger-ned
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Miljørådet 
 

I forbindelse med vores mål om at få et Grønt Flag på Kildeskolen, har vi nedsat et Miljøråd. 

Rådets arbejde er at lave miljøordensregler for skolen og at lave en handleplan for det næste 

års tid. 

 

Rådet består af elever, vores pedel Erik, en fra ledelsen og et par lærere. Hos os er mere end 

halvdelen af medlemmerne elever.   

 

Rådets medlemmer er: Cassandra fra 3., Yonas fra 4., Leonora fra 5., Saad fra 6. og Marco 

fra 6. Så er der Rikke, Heidi, Anna og Erik. Vi vil gerne have et par elever mere med, og det 

kommer nok til at ske inden længe. 

 

Rådet fik lavet nogle miljøordensregler, som vil blive offentliggjort og delt ud i klasserne på 

torsdag og her efter vil gælde på hele skolen.  

 

Det blev også besluttet, at næste års miljøemne skal være vand. 

              

              

              
  

Skiltene skal da op 

Støtteforeningen vil minde om, at vi kan sætte  

skiltene op, når I har betalt for jeres medlemskab. 

Kontoen er: Den Danske Bank, Kildeskolens  

Støtteforening, reg. 1551,konto 8416079. 
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Kildeskolen i Valby 
 

 

 

                              Valby den 28. marts 2011 

 

Kære forældre, 

 

Hermed indbydes til den årlige ordinære generalforsamling på Kildeskolen i Valby. 

 

Dato: Torsdag den 28. april 2011 

Tid: Kl. 19:00 

Hvor: I kantinen. 

 

 

Dagsordenen er som følger: 

 

1) Valg af dirigent. 

2) Valg af referent. 

3) Bestyrelsen aflægger beretning. 

4) Det reviderede regnskab forelægges til orientering. 

5) Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

6) Indkomne forslag. 

7) Eventuelt. 

 

 

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være 

bestyrelsen i hænde senest fredag den 25. marts – forslag skal sendes/afleveres eller mailes 

til Karna, skolens sekretær på 2. sal. 

 

 

Glæder mig til godt fremmøde!! 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Maria Wojtaszewski 

Bestyrelsesforkvinde  


