Kildeskolenyt!
Og rygterne talte sandt...
Efter et års arbejde med at skabe et bedre miljø, blev
Kildeskolen den 28/10 belønnet med det Grønne Flag,
som straks blev hejst til vejrs. Det var en hyggelig dag
med flagtaler, 120 gæster, 2½ meter kage, kaffe, hygge og
miljøsang.
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Det grønne flag
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Temauge: Kend din by
Med 8. klasse til Berlin
Skolernes motionsdag
Renodagene
Trappe, fortov o.a.
Friskoleforeningen

Og det markerede også afslutningen af en måned med
temauge, Berlin tur, Edinburgh tur, renovation af trappe,
Renodage, udvidelse af fortov, Skolernes Motionsdag og
efterårsferie. Jo, der er noget at læse om i Kildeskolenyt!
Et kæmpe TILLYKKE!
skal lyde til alle elever
og lærere, Miljøråd og
ikke mindst Heidi, som
gennem året har
arbejdet med at
forbedre miljøet på
Kildeskolen.
I næste måned kan du
læse om
terminsprøver,
praktikuge,
brobygning,
Nordisk Klimadag og
meget andet.

© 2011 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.

Skolekalender
November
Tirsdag 1.
Onsdag 2.
Torsdag 3.
Fredag 4.
Mandag 7.
Tirsdag 8.
Onsdag 9.
Torsdag 10.
Fredag 11.
Mandag 14.
Tirsdag 15.
Onsdag 16.
Torsdag 17.
Fredag 18.
Mandag 21.
Tirsdag 22.
Onsdag 23.
Torsdag 24.
Fredag 25.

Forældrekonsultation 4. klasse
Brobygning for 9. klasse – resten af ugen
Forældrekonsultation 8. klasse

Nordisk Klimadag

Forældrekonsultation 5. klasse
Forældrekonsultation 1. klasse

Terminsprøve: Matematik, færdighedsregning og problemregning
Terminsprøve: Dansk, skriftlig fremstilling
Terminsprøve: Dansk, læsning og retskrivning, biologi, geografi
Terminsprøve: Engelsk, stil
Uddannelsesmesse 8., 9. og 9/10. klasse

Mandag 28.
Tirsdag 29.
Onsdag 30.

Husk at der er Julefest lørdag den 3. december!
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, Leonora og Khansa
Hvad sker der? Har vi kun to læsere? Der er vist nogen, som sover i timerne. Kære læser,
fortæl dine venner om denne fede side og få dem til at læse den.
Vi har jo Grøn Flag Grøn Skole – så her kommer to flag-vitser:
Hvordan får man en enarmet blondine ned fra en flagstang?
Svar: Man vinker til hende.
To nordmænd kravler op i en flagstang med et langt målebånd, da en mand kommer forbi.
”Hvad laver I dog?” spurgte manden.
”Vi måler flagstangen,” sagde nordmændene.
”Hvorfor lægger I den ikke bare ned og måler den?” spurgte manden.
”Dit fjols”, svarede nordmændene, ”Vi skal jo måle højden, ikke længden!”
Kan du sende denne kode med din mobil? Alt, du skal gøre, er at finde dit
mobilmærke efter i-nigma og så søge efter qr. Code – gør det der står på siden.
Din mobil skal bare kunne tage billeder og gå på nettet. Skriv på en seddel om
den kan eller ej, bare skriv ”Ja” eller ”Nej” og læg den i Tumlerummets
brevbakke på lærerværelset. Vi vil nemlig gerne have, at skolen skal have sin egen qr. Code
til en skattejagt. Så: Kan du scanne koden?
Og så tager vi da lige konkurrencen én gang til:
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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Så fik vi det grønne flag!
Af Heidi Brandt
Kildeskolen har fået det grønne flag og er de
næste 12 måneder en Grønt Flag skole.
Grønt Flag Grøn Skole er et internationalt miljøundervisningsprogram. I alt deltager op mod
35.000 skoler i 50 lande. De fleste er europæiske, men der deltager også skoler i Asien,
Afrika og Sydamerika.
Når man arbejder med Grønt Flag,
skal man koncentrere sig om et ud
af ti temaer. I 2011 arbejdede vi
med Affald – ikke alene i Natur og
Teknik men også i temaugen.
Når projektet er gennemført og
godkendt får en skole det grønne
flag som et symbol på
miljøundervisning af høj kvalitet.
I Danmark har 70 skoler det
grønne flag.
For at opfylde kravene til at få et
flag, skal man blandt andet arbejde
med at undersøge emnet, besøge virksomheder udenfor skolen og se hvordan de håndterer
emnet hos sig. Bagefter skal man gøre noget effektivt ved problemet og formidle det.
Vi undersøgte hvilke slags affald,
vi har på skolen, hvordan det bliver
sorteret og hvor det kommer hen,
når det forlader skolen – og videre
så vi hvordan skraldet enten
udnyttes til genbrug eller
forbrænding.
Sidste år besøgte vi tre lokale
virksomheder og så, hvordan de
hver især håndterede deres affald.
Så skulle vi selv gøre noget ved
vores affald, og her indførte vi 3skraldespandssystemet i samtlige
klasser. Det betyder, at alt affald
sorteres i klasserne og smides ud de rigtige steder med det samme. Formidlingen bestod dels
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i at vi fortalte om projektet i
Kildeskolenyt og at vi havde en bod på
Tingstedet i Valby, hvorfra eleverne
uddelte 387 brochurer, som vi selv havde
lavet, til forbipasserende.
Vi har også dannet et Miljøråd, som
tilrettelagde arbejdet i forbindelse med
det grønne flag og hele tiden kommer
med ideer til, hvad der skal foregår i
projektet. Det fungerer rigtig godt.
Jeg skal love for, at jeres børn har været
engageret i at skabe et bedre miljø!
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9. klasses studietur til Edinburgh
Skrevet af Anne-Mette Rix, klasselærer

Endelig kom dagen.
Kufferten pakket, pas gemt godt af vejen i
den obligatoriske pengekat, kroner var
blevet til pund og den skotske accent var
støvet af.
Mandag den 26. september fløj 9. klasse
på eventyr til Skotlands stolte hovedstad –
Edinburgh. Vi blev mødt af en kold men
smuk aften og fik nemt fundet vej til vores
vandrehjem midt i byen. Perfekt beliggenhed.
Tirsdag legede vi gode turister med besøg på
borgen, et kiltvæveri og en tur i Edinburgh
Dungeons (et ”museum”, hvor man får lov til at
opleve gamle, skræmmende historier fra området…
ret uhyggeligt!)
Onsdag stod først på byløb. Klassen blev delt op i
grupper og skulle så løse opgaver rundt i hele byen.
Vejret bød os på 25 grader og smuk blå himmel,
helt uhørt for Skotland i september. Senere var vi nede under byen for at se, hvordan der så
ud for flere hundrede år siden. Det var næsten som at rejse tilbage i tiden. Vi var bl.a. inde i
en lille lejlighed, ja, det var faktisk bare et rum, der var mindre end et af klasseværelserne.
Guiden fortalte, at det var normalt på det tidspunkt, at der boede omkring 16 mennesker i det
lille rum! Om aftenen var de fleste på ”ghost walk” på kirkegården i byen - ude at kigge efter
spøgelser og høre uhyggelige historier.
Torsdag var vi ude at sejle på Loch Lomond - nok et af de smukkeste steder i verden. Efter et
par timers shopping i Glasgow drog vi tilbage til Edinburgh, hvor vi rundede vores tur af
med en fællesmiddag på en indisk restaurant.
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Næste morgen skulle vi tidligt op og
af sted hjem til lille Danmark igen.
Vi ankom fredag eftermiddag i
Kastrup. Godt trætte, men mættede
af rejseindtryk og gode oplevelser.
Det var en fantastisk tur.

Høffdingsvej udbedres
For et år siden lovede Københavns Kommune at de ville gå i gang
med at gøre skolevejen mere sikker på Høffdingsvej.
Den vigtigste del er en udvidelse at fortovet ned mod Vigerslev Alle,
så eleverne undgå at komme ud på kørebanen.
Kommunen lovede dengang at dette arbejdet ville blive sat i værk
efteråret 2011 – Til vores store glæde har de gjort som lovet –
udvidelsen af fortovet er sat i gang.

Indgangstrappen renoveres
Så er Ronnie færdig med den nye mur til indgangstrappen. Hvis
ellers vejret tillader det, vil hans firma lægge nye sten på selve
trappetrinnene i starten af november. Det bliver både flotte og
skridsikre sten – det glæder vi os til.

Førstehjælp i 5. klasse
I 5. klasse har eleverne siden sommerferien arbejdet med
samarbejdsøvelser og livgivende førstehjælp i Natur og
Teknik. Som en afslutning har eleverne prøvet at give MiniAnne hjerte-lungeredning i 7-10 minutter, den tid som man
kan forvente at skulle lave det, indtil en ambulance kan nå
frem til ulykkesstedet. Alle eleverne klarede det rigtig fint.
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Tema-uge: Kend din by
Af Rikke Pedersen
Uge 41 stod i Københavns tegn. Vi skulle
alle lære vores by bedre at kende, både
den historiske og den nutidige del. Det
blev bl.a. til besøg på bymuseet,
kanalrundfart, besøg i retten, rundvisning
på politigården, byvandring i
Københavns gader med guide, besøg på
politihistorisk museum og meget andet.
Formålet var at gøre eleverne bekendt
med byen og hjælpe dem til at finde
bedre rundt. For at få det bedste ud af
undervisningen, var klasserne opdelt i
grupper.
Mandag morgen tog de små af sted til
politistationen og de store til
politihistorisk museum. De små fik en
rundvisning på selve stationen. Til
drengenes store glæde måtte de besøge
politiets motorpark og bl.a. sidde i en af kassevognene. Til sidst fik de en tur bag lås og slå i
en celle. Mens de små prøvede kræfter med nutiden, tog de store en tur tilbage i tiden og
hørte om, hvordan man blev straffet i gamle dage – nogle fik også lov til at prøve
gabestokken.
Tirsdag var de små på
kanalrundfart. De store klasse var
på en ”crimetour” dvs. en
byvandring gennem Københavns
gader med fokus på kriminalitet.
De hørte bl.a. om
hekseafbrændinger på Bispetorvet,
de prostituerede som faldt i pris, jo
længere væk fra Christiansborg de
stod.
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Onsdag var nogle af de små på
Københavns Bymuseum, og andre på
Nationalmuseet, mens de store besøgte
hovedpolitigården. På Nationalmuseet havde
eleverne mulighed for at prøve at gå i skole
som i gamle dage eller lege ridder med sværd
og hjelm.
På politigården fik de store en rundvisning i
Atriumgården og Mindegården. Den runde
atriumgård havde de fleste set i fjernsynet,
men mindegården var nyt. Her hang der
mindeplader over hver eneste politibetjent,
som var blevet dræbt i tjeneste. Ud over
mindepladerne for dem der døde under 2.
verdenskrig, var der 8 andre plader. Vores
rundviser på Hovedpolitigården havde
været livvagt for prinserne og Bill Clinton,
og han havde været i mange forskellige
afdelinger indenfor politiet, så han kunne
fortælle rigtig mange historier og det gjorde
han om narkotika efter rundvisningen.
Torsdag var dagen hvor 8. klasse skulle
opleve en retssag, mens 6. og 7. besøgte
bymuseet. De små klasser var på
Københavns Rådhus og Rundetårn.
Retssagen var meget kedelig og
langtrukken, men den viste tydeligt
hvordan magten i vores land er fordelt. Det
er ikke længere en kamp med køller og
sværd, men en kamp på ord. For 6. og 7.
klasse bragte dagen dem en tur op over
Københavns rådhusplads. De gik af de mange trin op i Rådhustårnet.
Vi var heldige med vejret og havde en rigtig god og lærerig uge!
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8. klasses studietur til Berlin
Skrevet af Rikke Pedersen
Vi forlod Danmark en diset mandag morgen, for
at besøge Berlin med bus-færge-bus via Gedser.
Efter at have stiftet bekendtskab med Berlins
tognet og have slæbt de alt for store kufferter
meget langt, kunne vi endelig tjekke ind på
vores hyggelige hostel i det vestlige Berlin.
Tirsdag var dagen, hvor Berlin skulle indtages.
Vi startede ved Potsdamer Platz, hvor der stadig
står et stykke af Jerntæppet. Herfra gik turen
videre ad Brandenburger Tor, ”Unter den
Linden”, forbi domkirken og til dagens
hovedattraktion: DDR-museet – et levende
museum, hvor eleverne kunne se, røre og prøve
nogle af de ting, som var hverdag i det tidligere
Østtyskland. De kunne bl.a. se fjernsyn i en stue,
der var som taget ud af Østberlin, de kunne
sidde bag rattet i en ”Trabi” eller de kunne købe sig en øst-cola og smage på dette afskyelige
kopiprodukt. De kunne lege Stasiagenter og sidde med aflytterudstyr og spionere. Efter
museumsbesøget gik turen til fjernsynstårnet og shoppetid på Kurfürstendamm.
Aftensmaden blev indtaget på vores lokale italienske restaurant, et fint og billigt sted, hvor
man kunne få en hovedret for mellem 25 og 50 kr.
Onsdag skulle vi opleve teknik-Tyskland!
På Berlins kæmpestore tekniske museum
kunne vi følge den industrielle udvikling fra
omkring 1850 til i dag: Den første
computer, kejser Wilhems private togvogne,
en elektronisk togvogn fra omkring år 1900
og dele af fabrikker, der har fremstillet stof,
kufferter og smykker. Et meget spændende
sted, hvor man dog ikke måtte røre noget.
Efter museet besøgte vi Viktoriapark med
det højeste punkt i Berlin og dens
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fantastiske udsigt. Vi sluttede dagen med mere shopping
og aftensmad på selvvalgte steder.
Torsdag mødtes vi med den danske guide Yvonne ved
togstationen ”Gesundtbrunnen”. Hun tog os ned under
jorden, så vi kunne opleve, hvordan berlinerne havde
søgt ly for bomberegnen under krigen. Vi måtte ikke
røre væggene eller stå op ad dem – det viste sig, at de
var malet med en blanding af kobber og svovl, så de
blev selvlysende når lyset blev slukket. Hun fortale
også, at der hver måned bliver fundet usprungne bomber
i Berlin. Mærkelig tanke! Hun fortalte også at den høj,
som vi havde stået på dagen før i parken, egentlig var
lavet af gammelt krigsmateriel og murbrokker, der var
lagt der, da Berlin skulle genopbygges efter krigen.
Dette var ubetinget den mest spændende tur vi var på hele ugen og alle lyttede interesserede.
Efter museumsturen delte vi os i to hold, nogle manglede de sidste gaver og andre havde
brugt alle pengene. Derfor så nogle på gadekunst, mens andre tog en shopperunde mere på
Kurfürstendamm.
Vi mødtes sent på eftermiddagen på vores hostel for at gøre os
klar til den afsluttende aften. Den startede med, at eleverne fik
undervisning i, hvordan man begår sig, hvis man er en ægte
gentleman og en meget yndefuld kvinde, begge dele noget de
fik brug for under middagen. Vi havde booket et bord på en lidt
finere restaurant og ankom kl. 19:00. Pigerne i kjoler og
drengene i jakkesæt eller skjorte og vest. Under hele middagen
sørgede bordherrerne for at deres borddamer havde drikkevarer
og at stolen blev taget ud for dem. De rejste sig, når damerne
skulle på toilettet, og sørgede godt for deres borddamer.
Prikken over i’et var da Kevin valgte at købe en rose til hver af
sine borddamer. Pigerne skulle opføre sig som rigtige damer
med ranke rygge og ingen albuer på bordet. De nippede af deres glas og prøvede ihærdigt
ikke at bande eller tale gadesprog i den tid, middagen varede. Det var meget lærerigt for alle,
ikke mindst lærerne, at opdage, hvor godt eleverne klarede de gode manerer.
Fredag gik turen hjemad. Alle var trætte og glædede sig til at se deres familier – en masse
oplevelser og et bedre sammenhold rigere۞
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Skolernes motionsdag
Fredag før efterårsferien deltog vi i Skolernes
Motionsdag.
Som sædvanlig tog vi alle til Damhussøen for
at løbe en tur rundt om søen.
Solen skinnede, hvilket satte gode rammer for
en hyggelig og motionsrig dag.

Flere elever havde sat sig for at nå flere
gange rundt om søen, og de nåede i mål
med rigtig flotte tider.
Da vi kom tilbage til skolen, blev der
serveret sandwichers, chokoladeboller og
saftevand i SFO’en.
Bagefter var der overrækkelse af diplomer til de mindre klasser i skolegården, hvor der blev
klappet og taget billeder af de dygtige løbere.

Masseeksperimentet 2011
Igen i år har Kildeskolens elever deltaget i Masseeksperimentet i
forbindelse med Natur og Teknik. Denne gang gik eksperimentet
ud på, at alle eleverne skulle finde deres hudtone og se, hvor
gode de er til at passe på solen.
Der var 1300 klasser tilmeldt, hvilket er ca. 25 000 elever. Hos
os var det 4., 5. og 6. klasse, som deltog i eksperimentet.
Et af redskaberne til at finde sin hudtone var et kort med farver
på, som man skulle holde op mod sin venstre inder-underarm. Så
kunne man se hvilken tone, ens hud har. Resultaterne bliver
indberettet anonymt til nogle forskere, der efterfølgende vil finde ud af, hvor lys/mørk
danske børns hud egentligt er, så solkampagnerne kommer til at passe til vores faktiske
hudtyper.
12

Renodagene
Den 1. og 2. oktober var der Renodage på skolen.
Vægge og toiletter skulle vaskes, billeder skulle rettes til og depoter ryddes op, toiletter og
karme skulle males, vægge i SFO skulle behandles med Rodalon, loftslamperne skulle tørres
af, spindelvæv skulle fjernes, skolegårdens kloakker skulle renses, ukrudt skulle fjernes,
gården skulle fejes, legehus og cykelstativer skulle males og stensætning foran huset skulle
rettes op.
Solen skinnede og vejret var med os – godt 40 mennesker gav den armen i løbet af
weekenden, så alle projekter blev færdige.
En kæmpetak skal lyde til alle de elever, forældre og lærere, som deltog i weekendens
arrangement. Det var et par hyggelige og produktive dage.
Nyd de gode billeder.
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