
Der var gang i den i januar…  
 

Den 6. januar afholdt Tumlerummet talentkonkurrence i 

SFO’en – det blev til 13 flotte indslag med elever, som 

optrådte med sang, gøgl, dans, blokfløjte, violin og 

taekwondo. Hele arrangementet blev gennemført af de tre 

journalister – super flot.  

 

7. klasse var på Experimentarium for at dissekere hjerter 

og lunger. 9. og 9/10. havde projektuge om unges vilkår 

og uddannelse og fremlagde derefter deres projekter hen 

over to aftener. Siden da var de på rundvisning i 

Folketinget. 4. og 5. gik til eksamen i madpyramiden, 3. 

var på Nationalmuseet for at lære om bronzealderen – og 

sådan gik måneden slag i slag.   

 

Jo, der er en masse at læse om her i Kildeskolenyt! 
 
Ind til videre har vi 11 indmeldinger i næste års 0. klasse – 

tak til alle jer, som har reklameret for skolen. Vi vil gerne 

have 15 elever i klassen fra første dag, så hvis I kender 

nogen, der leder efter en plads, må I endelig sige til. 

Kontakt Hanne eller Niels på 38790140, så giver vi en 

rundvisning. 

 

Sand fra SFO’en har bedt os om at skrive, at han gerne vil 

oprette en skakklub for børnene i SFO og Klub – vi synes, 

det er en rigtig god ide. Alle interesserede elever skal 

henvende sig til Sand i SFO’en. 
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Skolekalender  

Februar                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Onsdag 1.  

Torsdag 2.  

Fredag 3.  Forældrekonsultation 0. klasse 

  

Mandag 6. Forældrekonsultation 9. klasse 

Tirsdag 7. Forældrekonsultation 9/10. klasse 

Onsdag 8.  

Torsdag 9.  

Fredag 10.  

  

Mandag 13.  

Tirsdag 14.  

Onsdag 15.  

Torsdag 16.   

Fredag 17.  

  

Mandag 20.  

Tirsdag 21.  

Onsdag 22. Forældrekonsultation 2. klasse 

Torsdag 23.  

Fredag 24.  

  

Mandag 27.  

Tirsdag 28.  

Onsdag 29.  

 

Husk kaffen i SFO’en fredag den 24. 
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  Med Annastasia, Leonora og Khansa 
 

 

 
Louise med alle deltagerne 

 

Talent Konkurrencen 2012 – det blev en vidunderlig, spændende, lærerig, sjov og 

underholdende dag. Vores forberedelser startede 12:00 og konkurrencen gik i gang 15:00.  

 

Louise Dubiel kom som aftalt – hun skulle være dommer sammen med os på Tumlerummet.    

 

Mange elever, lærere, forældre og venner af skolen mødte op som publikum. Niels tog 

billeder, og Sand sørgede for gode højtalere. Så var det bare om at komme i gang!  
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Vi så dans, sang og en masse andre 

vidunderlige, sjove og fantastiske 

ting. Vi stemte og fandt 3 finalister. 

De optrådte én gang til, og to timer 

efter havde vi fundet vinderne!  

 

     Emma foran dommerne 

 

På 1. pladsen var Sascha med sang og to dansere.  

På 2. pladsen var Cassandra med en god sang og på 3. 

pladsen var Yasser, som spillede violin. 

 

 

 

 

Vores dejlige publikum 

 

 

En kæmpe tak til alle deltagerne: 

Jasmin, Saad, Maxi, Emma, Anthony, 

Alex, Amy, Chloe , Ida, Anna, Yasser, 

Cassandra, Frederik, Semina, Mette, 

Sascha, Sefora og Bahar   

  

 

 

 

 
 

 

Har du noget legetøj, som du gerne vil af med? 
 

Tag det med til SFO’en – så er der andre, som 

kan lege med det!   
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Indskrivning til 

børnehaveklassen 

2012 fortsætter! 

 
                             
 

 

 

 Hvis du kender nogen, der leder efter en plads til deres barn i 0. klasse, skal du bede 

dem om at ringe til 38 79 01 40 – så arrangerer vi en rundvisning og en personlig 

samtale 

 

 Der er stadig plads til 5 elever mere.  

 

 På www.kildeskolen.dk kan de se, hvad vi har at tilbyde.  

 

 Vi sammensætter klassen efter samtaler med alle børn og forældre. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Skal vi have en skakklub? 
 

Sand vil starte en skakklub i SFO’en. 
 

Vil du være med?  
 

Kontakt Sand 

http://www.kildeskolen.dk/
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7. klasse på Experimentarium 
 

 

Torsdag den 19. januar 

besøgte 7. klasse 

Experimentarium i 

Hellerup.  

 

Klassen har i de seneste 

måneder lært om 

menneskekroppen i 

biologi, og nu var det 

tid til at se lidt på, 

hvordan det hele 

foregår i virkeligheden. 

 

Besøget startede med, 

at klassen skulle måle 

blodtryk, 

lungekapacitet, EKG, og hvile- og maxpuls. Derefter skulle de se om alder, højde og køn 

havde nogen betydning for disse ting. Klassen var nødt til at spørge nogle af de andre 

besøgende på stedet, om de ville deltage, ellers ville der jo ikke være noget 

sammenligningsgrundlag – for alle eleverne i 7. klasse er mellem 12 og 14 år. 

 

Det viste sig, at højde og alder gjorde forskel, mens køn ikke var så vigtigt. 

 

Da forsøgene var afsluttet, kom dagens højdepunkt. Eleverne iførte sig hvide kitler og indtog 

laboratoriet. Her skulle de dissekere hjerte og lunger fra grise og lam. Efter at have pustet 

lungerne op til fuld størrelse med et sugerør, klippet luftrøret op og fulgt det helt ud i venstre 

lunge, skåret et stykke af lungen og most det til ukendelighed, kom turen til hjertet. 

 

Hjertet blev krænget ud af hjertesækken og skåret op, så de fire 

kamre kunne ses tydeligt. Eleverne forstod, hvorfor der kommer så 

meget blod, når en hals skæres over i en Actionfilm – de kunne 

stikke pegefingeren igennem den blodåre, der skæres over!  

”Det var sjovt og spændende at skære i lungen og se, hvordan den 

så ud indeni” var kommentaren fra en af eleverne efter besøget. 
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Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i 

Kildeskolens Støtteforening 
 

Torsdag den 29. marts kl.18:00 afholder Støtteforeningen 

ordinær generalforsamling på lærerværelset. 

 

Meget er ændret siden foreningens start i 1985.  

 

Derfor vil vi give foreningen et ”helbredscheck”, så vores aktiviteter kommer til at passe 

med tidens behov og ønsker. Vi vil gerne have så mange medlemmer med til at drøfte: 

Hvordan støtter vi bedst Kildeskolen i år 2012.  

 

På nuværende tidspunkt består bestyrelsen af Søren Pedersen, Rikke Pedersen, Lisbeth 

Dubiel og Rita Sierst. Søren ønsker at træde ud af bestyrelsen efter flere års tro tjeneste, så vi 

skal have et par nye bestyrelsesmedlemmer. Vil du være med? 

 

I de seneste år har vi givet økonomisk støtte til indretningen af det super fede og up-to-date 

IT-lokale, vi har finansieret legepladsen, givet årskort til Zoo og Experimentarium, hjulpet 

med det store skilt på frontsiden af skolebygningen, betalt for flere computere på skolen, 

købt materialer til biologiundervisningen, betalt for ekskursioner og støttet lejrskoler, når der 

virkelig var behov for det.  

 

Skal vi have Smart Boards, tablets, skal vi have flere musikinstrumenter og bedre faciliteter 

til kreative aktiviteter? Skal vi indrette en teaterscene med lys og lyd? Skal vi have indrettet 

et filmværksted? Er det vigtigere med skolens sanitære forhold? 

 

Kom og vær med! – Med venlig hilsen Søren, Lisbeth, Rikke og Rita 

 

Hjemme hos natur/teknik læreren 
 

En del af arbejdet som Natur og Tekniklærer omfatter 

rengøring af materiale, så Heidi tog 

førstehjælpsdukkerne med hjem for at vaske dem.  

Da opvaskemaskinen var færdig, ville hendes mand 

fylde maskinen på ny– her er det syn, der mødte ham! 
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”I morgen er det forbudt at køre bil” 
Af Peter Jensen 

 

En kold tirsdag 

morgen i januar 

mødtes 9. og 9/10. 

klasse i 

Rigsdagsgården. 

Efter en tur gennem 

slusen – tøm 

lommerne, af med 

bæltet, ligesom i 

lufthavnen – blev 

eleverne budt 

velkommen af Tom 

Behnke, MF for det 

Konservative 

Folkeparti.  

 

Tom Behnke viste rundt på Christiansborg og fortalte undervejs både underholdende og med 

alvor. Rundvisningen gik fra Landstingssalen forbi malerierne af tidligere statsministre, forbi 

Grundloven til Folketingssalen. Vi sluttede i et gruppeværelse på 2. sal, hvor Tom Behnke 

fortalte, at man ikke kan uddanne sig til folketingsmedlem – alle har muligheden. Det kræver 

et engagement, og Tom Behnke fortalte om sit eget engagement og sine uddannelser dels 

som skovarbejder og dels som politimand.  

 

”Fra i morgen er det forbudt at køre bil, lastbil og bus – du må gå, løbe, cykle, ride, køre 

hestevogn hvis du vil frem”.  

 

Med dette tænkte lovforslag kom Tom Behnke i dialog med eleverne. Der blev diskuteret for 

og imod en sådan lov, og vi fik anskueliggjort hvad lovarbejdet i Folketinget handler om og 

hvordan, der skal tages hensyn til alle synspunkter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Før jul spurgte vi eleverne i 9/10. klasse, om de ville deltage, hvis vi afholdt en ekstra 

undervisningsdag mellem jul og nytår.  

 

10 elever meldte sig – og 10 elever ankom!    
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Andrew og Hilda 
 

I 3. klasse har eleverne arbejdet med materialet om 

Andrew og Hilda, som er to børn fra Uganda. I 

undervisningen har eleverne lavet en flot plakat af et 

afrikansk hus og spillet et spil, hvor man kommer ud 

for nogle af de ting, som et afrikansk barn oplever i 

sin dagligdag. Man kan få ondt i maven eller skulle 

hente vand fra en flod, der ligger langt væk – et 

meget oplysende spil. 

 

  

 

Solsystemet 
 

Eleverne har spillet Planetspillet, hvor kortene er 

planeter, måner og kometer. Bagefter har de lavet 

alle planeterne i rigtigt størrelsesforhold og hængt 

dem op i gangen på stueetagen.  

 

Madpyramiden 
 

Eksamenen til Mad og Sundhed i 4. og 5. klasse gik ud på at lave den nye madpyramide. Der 

blev klippe/klistret med papmad, så man kunne se, hvilken mad man skal spise. 
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Red araen 
 

 

3. klasse har arbejdet med nødhjælp og behov for, 

at vi passer på dyr og planter på Jorden. Her har   

  eleverne lavet forskellige opgaver i et 

kopimateriale om den grønne ara, en stor 

papegøje fra Mellemamerika. 

 

Der er blandt andet et stort puslespil til materialet, 

som eleverne samlede på skift. 

 

 

Afrika og Blå Bog 
 

I 6. klasse er vi i gang med et større projekt 

om Afrika. En del af arbejdet foregår i 

mindre grupper, hvor eleverne læser i 

hæfter og løser opgaver. Eleverne laver 

også en Blå Bog, hvor de skal skrive ting 

ned, som de gerne vil huske i fremtiden: 

Familiemedlemmers navne, hvad deres 

favoritting er eller opskriften på 

yndlingsmad. 

 

Fysikforsøg i 5. 
 

5. klasse er i gang med Det lille 

Energikørerkort, hvor eleverne skal lave en 

række forsøg. Det første gik ud på at varme 

vand i et reagensglas op med hændernes 

varme og se, hvad der sker ved det. 

Bagefter skulle eleverne måle sig frem til 

det varmeste og det koldeste sted i lokalet. 
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Projektfremlæggelser 
 

Da eleverne i 9. og 9/10. returnerede fra de gode juledage, ventede en projektuge, hvor hele 

skemaet var ryddet for almindelig undervisning. I stedet skulle 9. klasses eleverne arbejde 

med forskellige problemstillinger vedrørende unge, og 10. klasses eleverne med deres 

fremtidige uddannelser og erhverv.      

Så var vi i gang! 

 

9. klasses projekterne foregår i grupper, hvor de 

sammen skal formulere et problem, indsamle 

fakta og holdninger og dernæst selv tage 

stilling. Hvad mener de er årsagen til 

problemet? Hvad bør der gøres ved problemet?  

 

I 10. klasse arbejdede eleverne individuelt – 

de skulle tage stilling til hvilken uddannelse 

og hvilket erhverv, de hver især ønskede, 

og gøre op med sig selv, om de var villige 

til at gøre den fornødne indsats.  

 

I den følgende uge fortsatte undervisningen 

i de almindelige fag, mens mange af 

eleverne brugte deres fritid til at forberede 

fremlæggelsen af deres projekter. Der er 

ingen tvivl om, at PowerPoint er et hit, 

hvor eleverne med teknisk snilde kan gøre 

deres data lettere at forstå for os andre med 

billeder, små film, headlines, skemaer osv.    

 

Efter endt forberedelse var det tid til over 

to aftener at fremlægge de vidtstrakte 

projekter – det blev til to spændende og underholdende aftener med mere end 20 

fremlæggelser! 
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Vandskade 
Den 22/12 var skolen lukket – og så skete det: 1-2 

m³ vand fossede ned fra loftet til lokalerne på 2. sal. 

En ventil på loftet var gået i stykker. 

 

Pedellen fik tilkaldt hjælp, der blev suget vand op og 

seks affugtningsmaskiner sat i gang med at fjerne 

fugt.  

 

Efter jul sendte forsikringsselskabet håndværkere, 

som fjernede den våde isolering på loftet, de 

ødelagte gulve og de nederste 45 cm af væggene – 

alt dette for at fjerne fugt og forhindre 

skimmelsvamp.  

 

Nu er tømrerne gået i gang med at genetablere gulve 

og vægge. Bagefter kommer malerne for at ordne 

vores vægge, og til sidst kommer isoleringsfolkene 

for at ordne loftet. Så bliver der atter tørt og godt på 

2. sal.  

 

Samarbejdet med forsikringsselskabet Alm. Brand har fungeret fortrinligt.       

 

 

26 skønne sange 

 
I slutningen af 2011 fik SFO’en besøg af en professionel 

musik-producent, som indspillede en CD sammen med 

børnene. 

 

CD’en indeholder 26 skønne sange, korstykker eller 

oplæste historier.  

 

Det var en fantastisk oplevelse for børnene. 

  

Hvis du gerne vil have fat i din egen kopi, skal du bare 

kontakte Anne-Marie i SFO’en.     
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3. kl. på Nationalmuseet 

Af Hanne Ginge Nielsen 

 

Eleverne lærer om stenalderen, 

broncealderen og jernalderen i 3. klasse. 

 

Nu har vi været i Lejre for at ”være i” 

stenalderen, men der var ingen 

broncealder, og bronce er ikke et metal, 

der er meget fremme for tiden. 

 

Derfor tog vi ind på Nationalmuseet for at 

se den fantastisk flotte afdeling, der både 

fortæller om stenalderen og 

bronzealderen.  

 

Hvilken gave – den fulgte nærmest de 

bøger som vi bruger til daglig.  

 

Børnene så og fotograferede nogle meget 

flotte og til tider ”skræmmende” billeder 

med deres mobiltelefoner. 

 

De var meget gode til at være på museum, 

og fik faktisk ros af personalet. 

 

Nu kan vi fortsætte, i klassen, med meget 

større forståelse af bronzealderen.  


