
Hold da op – sikke en måned! 
 

I september bragede eleverne der-ud-af – vi har rystet 

sommerferien af os og fokuserer nu på studier, spændende 

oplevelser og udfordringer i lange baner.  

 

Tumlerummet afholdt den berømte kagekonkurrence, der 

var æbledag hos Hanne, 4. og 6. klasse deltog i et ZOO-

projekt, 4. lavede musik med Chapper, 3. lavede deres 

egne computerspil i Politikens Hus, fodboldholdet 

kæmpede og 6. kastede sig over et projekt om 

bæredygtighed.  

 

Så var der førstehjælpskursus for 5. klasse, 7. som deltog i 

projektet Klima, energi og teater, pedellen der sprang i 

faldskærm og vandt et danmarksmesterskab, 3. klasse som 

tog på tur til Lejre og 5. var på lejrskole i Finderup. 

Endelig blev der afholdt valg – ikke bare i Danmark, men 

her på skolen – med unge, aktive og engagerede politikere. 

En del af dem er for øvrigt på studietur i Skotland, så vi 

glæder os til at høre om deres oplevelser.      

 

Til sidst kan du læse årets evaluering, som er et kig på 

sidste års aktiviteter og en vurdering af, hvor vi står lige 

nu og skal hen. Det er god læsning.  

 

Der er renodage i weekenden – kom og giv en hånd! 
 

Der er rygter om Grønt Flag – læs om det i næste 

nummer af Kildeskolenyt!!  
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Skolekalender  

Oktober                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Lørdag 1 Renodag – 10-18: Kom og hjælp et par timer! 

Søndag 2. Renodag – 10-18: Kom og hjælp et par timer!  

Mandag 3  

Tirsdag 4.  

Onsdag 5.  

Torsdag 6. Forældremøde 6. klasse 

Fredag 7.  Forældrekonsultation 3. klasse 

  

Mandag 10.   

TEMAUGE: 

Kend din by! 

Tirsdag 11.  

Onsdag 12.  

Torsdag 13. Forældrekonsultation 7. klasse 

Fredag 14. Skolernes motionsløb 

  

Mandag 17.  

EFTERÅRSFERIE: 

Skolen er lukket - SFO og Klub er åbne  

Tirsdag 18. 

Onsdag 19. 

Torsdag 20.  

Fredag 21. 

  

Mandag 24. Erhvervspraktik 9. og 9/10. klasse  

Tirsdag 25.  

Onsdag 26. Forældrekonsultation 2. klasse  

Torsdag 27.  

Fredag 28.  

Mandag 31. Brobygning 9. klasse 
 

          

 

Husk at der er kaffe i SFO’en den sidste fredag i måneden  

mellem 14:00 og 16:00!  
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  Med Annastasia og Leonora 

 
 

 
 

Vi var to – nu er vi tre! 

 

Lad os starte med to rigtig gode vitser: 

 

Hvorfor har blondiner altid lukket mund, når de soler sig?  

Fordi de ikke vil have brune tænder.  

 

Hvorfor putter blondiner P-piller op i næsen? 

Fordi de ikke vil få snotunger. 

 

Skolens valg var en spændende dag med en masse gode ”politikere”, der havde 

en masse gode holdninger. Enhedslisten vandt, så her på skolen fik vi Helle 

Thorning Smith som ny statsminister. Det gjorde Danmark også, nogle mener det 

er godt, andre mener det er skidt. 

 

Abrar var med i Enhedslisten, som vandt valget her på skolen. Hun sagde: ”Det 

var sjovt at stille op, og jeg fik en masse at vide om politik. Jeg viste ikke så 

meget om politik før, men det gør jeg nu, så det var meget lærerigt. Og så var det 

fedt at vinde.”  

 

Kan du sende denne kode med din mobil? Alt, du skal gøre, er at søge 

efter i-nigma på din mobil og så søge efter qr.code. Du skal gøre det, 

der står på siden. Din mobil skal bare kunne tage billeder og gå på 

Internettet. Skriv på en seddel om den kan eller ej, bare skriv ”Ja” eller ”Nej” og 

læg den til os, i vores brevbakke på lærerværelset. 

 

 

+ = 
Nu med ny journalist: 
Khansa 
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Kage konkurrence For 

lærere 

 

Her er lærernes karakterer for deres gode kager:  

 

Nr. 6. Hanne fik 198 point 

Nr. 5. Liv fik 209 point 

Nr. 4. Rikke fik 230 point 

Nr. 3. Karen-Marie fik 279 point 

Nr. 2. Søren fik 281 point… 

 

Og nummer 1: Heidi med 518 point 

 

Tak til de lærere, der var så søde at deltage i 

konkurrencen! Tak til alle elever som kom, 

smagte og gav karakterer.                                      

 

Sørens 2. plads diskuteres stadigvæk: Er 

det egentlig ikke snyd, når man kommer 

med to citronmåner og kunstigt flødeskum 

til en konkurrence – er det hjemmebag? 

Tumlerummet hører gerne din kommentar! 

 
Heidi får sit velfortjente certifikat som 

årets lærer-bager – tillykke!  

 
Så er der konkurrence igen! 

Denne gang for eleverne! 
Nu skal I gå på nettet, spørge jeres forældre eller selv finde på den 
bedste vits, som vi ikke har hørt før. Den skal være så sjov, at vi bare 
ikke kan glemme den!  
Lad os kåre årets bedste og sjoveste vits!  
Læg jeres vitser i vores brevbakke på læreværelset.  
Held og lykke med at finde den bedste vits, som vi nogen side har 
hørt! 
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Med 3. klasse til æbledag hos Hanne 
 
Mens et hold var i gang, legede de andre både 

ude og inde. Vejret var fint og stemningen høj. 

 

Der blev samlet og plukket æbler, læst 

opskrifter og lavet ni forskellige retter med 

æbler: Æblemuffins, æbletærte, æbleskiver med 

æbler, kæmpe æblestang, 

æblechokoladenøddekage, chokoladekage med 

æbler, æbleboller og ikke mindst gammeldags 

æblekage. 

 

Jo – Anna, Thea, Zara, Isha, Elias, Oliver, Vikthor, 

Oskar, Benedikte, Natasja, Ida, Saad, Nicklas, Jasmin 

og Chloe var produktive superbagere! 

 

Til sidst kom forældrene og smagte alt, hvad de 

magtede. De sagde, det smagte godt.  

 

Med 4. og 6. klasse i ZOO 
I forbindelse med BUSTER.dk har 4. og 

6. klasse været en tur til ZOO for at 

deltage i en særlig event.  

 

Eleverne så en film om en pige, der gerne 

vil være elefant-hvisker som hendes far. 

Da hun bor på Sri Lanka, er det ikke 

normalt med ligestilling og hun løber ind i 

en masse problemer.   

 

Hun ender med at være den første kvinlige 

fører af en elefant til en stor parade. 

 

Efter filmen fik eleverne en særlig 

introduktion til elefanterne i ZOO. 

 

Da 4. klasse var på tur, kom den mindste 

af hunelefanterne hen og ”snakkede” med 

eleverne. Det er hende, som den 
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Thailandske konge har skænket til Danmark. Da vi gik, truttede hun pænt farvel. 
 

Überlyd og Chapper – 4. klasse laver musik 
 

Tirsdag den 20/9 var 4. 

klasse på 

Kulturstationen i 

Vanløse og lavede 

musik med rapperen 

Chapper, 

jazzmusikeren Tao 

Højgaard og 

produceren Daniel 

Lindberg. 

 

Der kom også to andre 

klasser fra Vanløse 

skole.  

 

Børnene skulle lave forskellige lyde, som blev samplet og sat sammen til musikrytmer. 

Lydene var for eksempel tramp, klap og rykken på en stol. Også Maliks velcrobånd på hans 

sko kom med. 

 

Så fandt de 3 klasser i fællesskab med Chapper på en historie, som forskellige elever fortalte. 

Historien blev så lagt ind over rytmen og blev til nummeret Herman, Delle og Zombierne. 

 

For at høre musikken, kan du gå ind på linket: http://www.uberlyd.dk/  

 

 

 

 

  Husk at vi har Renoweekend  
lørdag den 1/10 og søndag den 2/10. 

 

 

Vi starter kl. 10:00 og slutter kl. 18:00 begge dage.  

 

Der er frokost til alle deltagere ved 13-tiden. 

 

Har du et par timer? Kom endelig på skolen – der er brug for alle hænder!  

 

http://www.uberlyd.dk/
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3. klasse i Politikens Hus 
 

For at læse aviser? Nej, de skulle lave deres 

egne computerspil. 

 

De var meget spændte, da vi drog af sted, og vi 

blev virkelig godt modtaget. Eleverne blev ført 

til deres afdeling, hvor de fik computere, som 

de skulle deles om, to og to.  

 

Der var fire søde unge mennesker, der hjalp 

dem med at finde ud af, hvad de skulle lave. 

De kom hurtigt i gang, og så gik det derudad. 

Eleverne var meget ivrige og fik lavet mange 

spændende spil, der blev lagt på nettet, så alle 

kan bruge dem. 

 

Eleverne fik meget ros for deres måde at være 

på, og hvor meget de fik lavet. 

De fik også T-shirts, nøgleringe og Ramasjang 

klistermærker. 

 

Det havde været en god og lærerig dag. 

 

Fodbolden ruller Af Mikkel, idrætslærer 

Tirsdag d. 2/9 spillede vi vores 

første kamp i Ekstra Bladets 

skolefodboldtunering mod Sankt 

Annæ.  Ud fra vores tidligere 

resultater, troede Sankt Annæ, at 

det ville blive let at slå os, men vi 

gav dem kamp til stregen. Med 

Tarik som anfører, spillede alle 

godt sammen hele kampen 

igennem, og vi scorede i alt tre 

mål. Sankt Annæ spillede også 

rigtig godt, og de scorede også tre 

mål. Desværre gjorde et selvmål at 

stillingen blev 4-3 til Sankt Annæ. 

Med det resultat røg vi ud af 

turneringen – men vi kommer stærkt igen til næste år.  

Tak til alle spillerne for en god kamp, og tak til alle dem der var med og heppede. 
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Bæredygtighed 
6. klasse er nu i gang med et 

projekt om bæredygtighed.  

 

Eleverne læser Klimakaravanen 2 

og skal arbejde med de emner, der 

er i hæftet. Grupperne skal blandt 

andet forberede 10 spørgsmål til 

teksten i hæftet, som de andre 

grupper skal svare på bagefter. 

 

Grupperne er ved at forberede en 

præsentation af emner indenfor bæredygtighed, som de præsentere for hinanden og senere 

for de andre elever. 

 

Citronbatteriet 
 

I Natur og teknik har 4. klasse arbejdet med Unplugged og 6. 

klasse med produktion af mobiltelefoner.  

 

I begge klasser har en af opgaverne været, at få en diode til at 

lyse ved hjælp af to citroner. Før vi går i gang, tror de fleste 

elever ikke på, at det er muligt – men ser det så med egne 

øjne. 

 

 

            

Førstehjælp 
 

5. klasse er i gang med at lære Førstehjælp.  

 

I undervisningen kommer vi ind på 

forskellige slags hjælp, som man skal kunne 

give, og eleverne lærer og øver hjerte-

lungeredning på børn og voksne.  

 

Der arbejdes også intenst med 

samarbejdsøvelser, så vi kan bruge 

førstehjælpen, hvis der skulle blive brug for 

det. 
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Klima, energi og teater 

  7. klasse har været med i et projekt, som afholdes 

af Skolernes Energiforum, kaldet ”Klima, energi 

og teater i Kløvermarken”. 

 

I løbet af ugen arbejdede klassen med 

bæredygtighed, affaldshåndtering, billedkunst, 

rollespil og meget mere. De var på besøg i 

WasteLab på Vestforbrændingen og lavede en 

række forsøg, hvor de blandt andet skulle rense 

svovl ud af røg.  

 

De var også på Vand- og Energiværkstedet for at 

arbejde med bæredygtig energi. Her prøvede 

eleverne en brintdreven scooter og så et mini-

biogasanlæg. 

 

To dage arbejdede klassen sammen med en 8. 

klasse fra Vestervangskolen. Vores 7. klasse var 

på besøg hos dem de to dage, og her arbejdede 

klasserne med klimarollespil og lavede billeder, 

som skulle udstilles på Naturskolen, 

Kløvermarken som afslutning. 

  

I løbet af ugen havde en tredje klasse arbejdet 

med performance-energi-teater, som de skulle 

opføre om fredagen. 

 

Billederne fra ugen er udstillet på 

Energitjenestens kontor og skal rundt forskellige 

steder, inden de kommer tilbage til skolen. 
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Den flyvende pedel 

Vores pedel, Erik, har netop vundet et danmarksmesterskab i faldskærmsudspring og været 

med til at sætte danmarksrekorden: Skydivers Over Sixty. STORT TILLYKKE! 
 

Med 3.klasse i Sagnlandet Lejre 
 
Og så var 3. klase af sted for at se 

hvordan stenalderfolket levede. 

 

Der blev hugget brænde, malet mel, 

bagt hvedekiks og sejlet i eger. 
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 5. klasses lejrtur til Finderup 
Af Jens og Lilian Dohn 

 

Mandag den 5/9 mødtes klassen for at tage 

med lejrskoletog til Jylland. 

  

Trods regnen gik turen dagen efter til 

Dollerup Bakker med en dejlig vandretur og 

udsigt til Hald Sø. Om onsdagen tog vi til 

Daubjerg Kalkgruber – Danmarks ældste 

kalkgrube. 

Torsdag besøgte vi en nærliggende 

bondegård, som havde 500 malkekøer, der 

blev malket i en slags automatisk karrusel. 

Det var heller ikke dårligt, at bondemanden 

Jens gav alle eleverne en tur i sin kæmpestore 

traktor. 

 

 

Fredag skulle klassen hjem – der var heldigvis 

god tid til at pakke bagage og mad, inden vi  

for sidste gang slæbte vores bagage op til 

bussen og kørte ind til Viborg. 

 

 

5. skiftede tog i Aarhus og kørte med et 

komfortabelt lyntog helt til København 

hvor forældrene ventede! Skøn tur. 
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Tak for valget 

Af Peter Jensen 

 

Nej, jeg er ikke blevet valgt til 

noget som helst. Men takker for 

valget. Altså det der blev 

udskrevet til folketinget og 

afholdt her i september. Ikke af 

politiske grunde. Men fordi det 

for en samfundslærer passer så 

perfekt ind i undervisningen, at 

det MÅ man benytte sig af.  

 

De to klasser, 9. og 9-10. klasse, 

lavede i tre uger op til valget et 

projekt, hvor de inddelte sig i de 9 politiske partier, der 

opstillede til valget og virkelig satte sig ind i partiernes 

politik og mærkesager.  Der blev læst aviser, læst 

hjemmesider, hentet og tilsendt valgbrochurer og 

merchandise som bolsjer, kuglepenne, balloner m.v. 

Og der blev kørt valgkamp på skolen med plakater og 

uddeling af valgmateriale.  

 

På selve valgdagen holdt vi en paneldebat med alle 

klasser fra 6. klasse og opefter som tilhørere. Alle 

partier fremlagde deres valgprogram og 

redegjorde for hvorfor vi skulle stemme på 

netop deres parti. Og der blev stillet mange 

spørgsmål fra salen. 

Efter debatten holdt vi valg, som 8. klasse 

havde arrangeret sammen med deres 

samfundslærer Heidi. De havde udarbejdet 

valglister over alle stemmeberettigede fra 6. 

klasse og opefter inkl. lærere og andet 

personale. De havde skrevet og uddelt 

valgkort, og de gennemførte et professionelt 

valg med valgborde, stemmebokse og 

efterfølgende optælling og fintælling af stemmer. 

 

Alle elever fra 8. 9. og 9-10. klasse var meget engagerede og fortjener stor ros.  

 

Så – tak for valget! 

 



 

 

13 

 

EVALUERING 2011 
 

Ved starten af det nye skoleår ajourførte lærerne hvert fags Undervisningsplaner for bedre at 

kunne løse den undervisningsopgave, der stilles i Fællesmål 2009.  Lærerne evaluerede 

sidste skoleårs resultater, gennemgik Fællesmål 2009 og justerede her efter planerne – et 

stort stykke arbejde, som hjælper os med at tage stilling til målsætning, pædagogik og 

metode i hvert fag.  

De nye planer findes nu på vores hjemmeside www.kildeskolen.dk under 

Undervisningsplaner 2011. 

I løbet af sidste år arbejdede vi med mere præcise Elevplaner, som gjorde den løbende 

evaluering lettere. Elevplanerne er nu rettet til, så de yderligere styrker samarbejdet mellem 

forældre, elever, lærere og ledelse. Vi har kun gode erfaringer med planerne, som gør os i 

stand til at følge hver elevs faglige udvikling uge for uge.        

Faggrupperne arbejder fortsat med forfatte undervisningsmateriale, som efterlever kravene 

stillet i Fællesmål 2009, hvor forlagene endnu ikke har løst denne opgave.  

Vore krav til undervisningsmaterialerne er fortsat:      

 

1. Materialet skal være indbydende (typografi, sideopstilling, farver og billeder) uden at 

overskygge det faglige indhold.  

2. Materialet skal være skrevet i et alderssvarende sprog. 

3. Teksterne skal give klare definitioner af fagord.  

4. Gennemgangen af hvert emne og forløbet af emnerne i materialet (indlæringsgradient eller 

didaktik) skal udfordre eleverne maksimalt uden at gøre faget unødvendigt vanskeligt.        

5. Materialet skal være formuleret således, at grundstudiet af nye områder foregår på skolen, 

mens rutinedel, afprøvninger og undersøgelser kan foretages som hjemmearbejde.  

6. Materialet skal stimulere eleverne til at foretage deres egne undersøgelser.      

 

Hvis en lærer vælger at benytte materiale fra et bogforlag, som ikke efterlever disse krav, 

skal læreren ad anden vej tilvejebringe punkterne 1 til 6, eventuelt ved selv at indsamle eller 

forfatte materialet.  

Ved afgangseksamen blev det tydeligt, at arbejdet med ovenstående bar frugt. Elevernes 

karakterer i de bundne prøvefag blev hævet med 0,6 point, en ændring som var mest markant 

i fagene dansk og matematik. Faggrupperne fortsætter arbejdet med at styrke fagene.   

I faget fysik/kemi faldt karaktergennemsnittet, hvorfor metodikken i faget skal styrkes. Dette 

arbejde er nu iværksat: 1) Emnernes forløb ændres, 2) Der formuleres kompendier for hvert 

http://www.kildeskolen.dk/
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emne, 3) Der indføres klare definitioner af hvert fagord, og 4) Balancen mellem teori og 

praktik forbedres.   

I løbet af sidste skoleår lagde vi vægt på, at klasserne skulle besøge relevante aktiviteter 

udenfor skolen og have besøg af fagfolk på skolen. Dette arbejde forøgede elevernes 

engagement betydeligt, hvorfor vi fortsætter med at styrke dette område i det nye skoleår.  

Undervisningen af dansk i 1. og 2. klasse tildeles fortsat flere undervisningstimer med det 

mål at alle eleverne kan læse i slutningen af 2. klasse.  

For at styrke undervisningen i indskolingen har vi ansat en undervisningsassistent, som giver 

individuel hjælp til elever med behov.   

Forsøget med at indføre tvungen læsning af selvvalgte bøger i afgangsklasserne lykkedes 

kun delvist. Forsøgsprojektet skal i det kommende år styrkes, så elevernes læseevne 

udfordres – målet er større læseglæde.  

Forsøget med at indføre tvungen stilskrivning og løsning af problemregning på skolen 

lykkedes også kun delvist. Det er tydeligt at de elever, som løste opgaverne på skolen, også 

opnåede den størst faglige styrkelse i løbet af skoleåret.    

Dansklærere og matematiklærer i afgangsklasserne skal sammen styrke den obligatoriske 

løsning af afleveringsopgaver på skolen.    

I de andre fag skal lærerne også styrke elevernes sprogudvikling. Lærerne skal udpege og 

definere fagord, som knytter sig til hvert klasseniveau og gøre disse skriftligt lettilgængelige 

for eleverne.   

Anvendelsen af IT i undervisningen skrider planmæssigt frem. Vores IT lokale fungerer: Der 

er ingen tab af computere, skærme, mus eller boards, og lærerne ved nu, at udstyret virker, 

når de tager elever eller klasser ind i lokalet.  

For at lette adgang til IT er hver klasse nu udstyret med mindst én PC’er, der har 

kabelforbindelse til nettet. Vores anlæg er desuden udvidet med trådløs forbindelse, som især 

skal benyttes af elever i afgangsklasserne.   

Der er fortsat filmfremvisning i fælleslokalet på 2. sal og i IT lokalet. 

Elevrådets arbejde med ”venskabsvenner” fungerede glimrende, og elevrådet ønsker at gøre 

mere ud af dette. Det skal bemærkes, at vi taler om en proces, som ikke er lærerstyret – kun 

rådgivet.    

Et nyt tiltag var at informere forældre om, hvordan de bedre kunne støtte deres børns 

skolegang, da det viste sig, at forældrene ofte var usikre om dette. En skrivelse blev 

formuleret og sendt til alle forældre samt sat i skolebladet. Næste trin er at drøfte skrivelsen 

på forældremøderne i hver klasse.    
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Årets Temauge drejede sig om miljø. Efterfølgende dannedes et Miljøråd med elever, lærere 

og pedel. Miljørådet havde som målsætning at gøre skolen til en Grøn Skole. De indførte 

affaldssortering på skolen og oprettede egen hjemmeside – skolen er netop belønnet med 

mærkatet Grøn Skole.   

I de sidste 3 år har pedellen løbende taget målinger af strøm- og vandforbrug for at skabe 

bevidsthed om og forhindre unødvendigt spild. Det arbejde fortsætter.   

For at forbedre skolens indeklima blev taget tætnet, loftet isoleret og alle vinduer udskiftet 

inden starten af det nye skoleår. Vi forventer, at udgifterne til dette arbejde udlignes af 

besparelser de kommende år.                  

Med 184 elever – 11 mere end sidste skoleår – klarer skolen sig godt økonomisk. Den faglige 

udvikling fortsætter, og pædagogikken skærpes.  

Vi er kommet godt i gang med et nyt og spændende skoleår.   

 

Niels Bergstedt        Anna Lawaetz 

Skoleleder                Viceskoleleder 

                   

 


