
Så kaster vi os over anden halvdel 

af skoleåret... 

 
I december måned afholdt Støtteforeningen en hyggelig 

Julefest med 200 gæster. Det blev en dag med skøn 

underholdning af eleverne fra 0. til 5. klasse, tombola og 

fiskedam, mens lærerne stod i køkkenet for at traktere med 

kaffe, te, kage, æbleskiver og sandwichers. Der var også 

Tumlerummets Juleudsmykningskonkurrence, et særdeles 

spændende besøg fra Unge for Menneskerettigheder, og   

4. og 5. klasses besøg på Experimentarium.   

 

I januar afholder vi projektuge for 9. og 10. klasse. I år 

skal det handle om de unges levevilkår, mens eleverne i 

10. klasse  arbejder med deres kommende uddannelser.  

 

Alle er velkomne til at overvære elevernes fremlæggelser 

den 14. og 15. januar. Det bliver spændende.  

 

Tumlerummet gentager succesen fra sidste år: Vi skal 

have TALENTKONKURRENCE 2013, som afholdes 

fredag den 18. januar. Hvem kan synge, spille, trylle eller 

stand-up'e? Er der andre talenter?               
 

Husk også Studiekurset til forældre - vi starter mandag 

den 21/1 KL. 16:00. 

 

Vi må hellere se at komme i gang! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   

Kildeskolen  

Høffdingsvej 14 

2500 Valby 

Kontor: 38790140 

Lærervær.: 38797140 

 

Januar 2013 

13. årgang nr. 1  

Indhold: 
* Kalender 

* Tumlerummet 

* Indskrivning 0. klasse 

*  Røde Kors 

* Studiekurset 

* Julefesten 

* Experimentarium 

* Menneskerettigheder 
 

© 2013 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. 
 



 2 

Skolekalender  

Januar                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Tirsdag 1. Skolen er lukket 

Onsdag 2. Skolen er lukket 

Torsdag 3. Så går vi i gang! Vi ses 9:00 Projektuge for 9. og 10. klasse 

 

9. klasses tema: Unge 

 

10. klasses tema: Uddannelse 

Fredag 4.   

  

Mandag 7.  

Tirsdag 8.  

Onsdag 9.  

Torsdag 10.  

Fredag 11. Sidste dag for tilmelding til TALENTKONKURRENCE 2013 

  

Mandag 14. Projektfremlæggelse 9. klasse – vi starter 18:30 

Tirsdag 15. Projektfremlæggelse 10. klasse – vi starter 18:30 

Onsdag 16.  

Torsdag 17.   

Fredag 18. TALENTKONKURRENCE 2013 

 Så er der talentkonkurrence! Hvem kan synge, spille på et  

instrument, stand-up'e eller danse? Lad os se dit talent!  

Konkurrencen afholdes i SFO'ens lokale klokken 15:00 
 

  

Mandag 21. Studiekursus for forældre - vi starter kl. 16:00  

Tirsdag 22.  

Onsdag 23.  

Torsdag 24.  

Fredag 25. Forældremøde 4. klasse 

  

Mandag 28.  

Tirsdag 29.  

Onsdag 30. Forældrekonsultation 0. klasse 

Torsdag 31.  

 

Kom og se 9. og 10. klasses projektfremlæggelser den 14. og 15.  

 

Kom og oplev Talentkonkurrence 2013 fredag den 18/1. 

 

Deltag i Studiekursus for forældre mandag den 21/1. 

 

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

mellem 14:00 og 16:00!  

 



 

 

3 

 

 

 

                       
Med Saffa, Poonam, Jasmin, Nicklas og Yaser 

 
Konkurrence om juleudsmykning  
 
Vi afholdt konkurrence den 21/12 - det gjaldt om at 
pynte sejest, pænest og mest Julehyggeligt.  
 
På 1. pladsen havde vi 4. klasse 
På 2. pladsen var det 2. klasse, og 
På 3. pladsen havde vi 4. klasse 
 
Præmierne var selvfølgelig klejner, pebernødder og 
brunkager!  
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Men vi skal videre med 2013! Vi kaster os straks over:  

 

TALENTKONKURRENCE 2013 
 

Vi vil overraskes med dans, sang, rap, trylleshow, stand up, teater, spil, 

akrobatik eller noget andet spændende! 

 

Tilmelding hos Saffa og Poonam senest fredag den 11/1. 

 

 

Kom og oplev de mange talenter 

 

      Fredag den 18. januar kl. 15:00 i SFO'en 

 
 

                   

Og månedens vitser! 

 

En dag spørger lærerinden eleverne: "Hvem vil i helvede"? 

Ingen rækker hånden op - så spørger hun igen: "Hvem vil i himlen"? 

Alle rækker hånden op undtagen Kurt. 

Læreren: "Hvorfor rækker du ikke hånden op"? 

Kurt: "Fordi min mor har sagt, at jeg skal gå direkte hjem fra skole".  

 

Læreren: "Jeg holder øje med dig"! Eleven: "Så må du nyde udsigten!" 

 

Lille Peter går ind i en legetøjsbutik: Han går over til flyverne og tager den, der er flottest. 

Bagefter går han over til disken, og giver kassedamen en seddel. 

Kassedamen: "Det er da ikke en rigtig pengeseddel". 

Lille Peter: "Det er da heller ikke en rigtig flyver!" 
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Indskrivning til børnehaveklassen 2013  
 

 Hvis du kender nogen, der leder 

efter en plads til deres barn i 0. 

klasse, skal de ringe til 38 79 01 40 

– vi arrangerer en rundvisning og 

en personlig samtale 

 

 Der er plads til 6 elever mere 

 

 På www.kildeskolen.dk kan de se, 

hvad vi har at tilbyde  

 

 Vi sammensætter klassen efter samtaler med alle børn og forældre  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Besøg fra Røde Kors 

igen 
 

Katrine fra Røde Kors kom igen, denne 

gang sammen med to af hendes kollegaer, 

for at vise to elever fra 5. klasse noget af 

det materiale, som de arbejder med. Vi 

kommer som nogle af de første til at se 

undervisningshæfterne, så snart 

de er færdige. Det bliver 

spændende at se! 

http://www.kildeskolen.dk/
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Så skal vi i gang med studiekurset!  
 

På mandag den 21. januar kl. 16:00 går vi i gang med Studiefærdigheder for Livet til alle 

forældre.  

 

Vores mål er, at I bliver bedre til at hjælpe jeres børn, når de har lektier – og at I selv bliver 

bedre til at studere! 

 

Kurset tager omkring 10 timer, og det er gratis for forældre. Hvis du gerne vil eje bogen 

Studiefærdigheder for Livet, koster den 150kr. Du kan låne den, mens du tager kurset.   

 

Kurset afholdes de kommende mandage mellem 16:00 og 18:00 på 2. sal.   

   

Tilmeld til niels@kildeskolen.dk eller giv denne slip til klasselæreren: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Navn:____________________________________________________________________, 

 

som er forælder til: ______________________________________, der går i _____. klasse. 

 

Jeg vil gerne deltage i kurset Studiefærdigheder for Livet som starter mandag den 21/1-2013 

kl. 16:00   ______. 

mailto:niels@kildeskolen.dk
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JULEFESTEN 

 

 
 

 

  

Lørdag den 8/12 afholdt Støtteforeningen årets 

Julefest for 200 gæster.     

 

Vi nød 0. til 5. klasses dejlige underholdning under 

ledelse af Erik. Der var kaffe, kage, sandwichers, 

tombola, fiskedam - og ikke mindst en skøn 

stemning.  

 

Tak til Støtteforeningen for en skøn dag!  
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Til sidst en kæmpetak til alle de elever og lærere som øvede sang, indsamlede gaver, som 

tog sig af tombola og fiskedam, som forberedte festlokalet, som bagte, som smurte 

madder, som serverede, som pakkede ned - som gjorde det til en fantastisk dag!     
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Med SFO'en i Søndermarken 
 

Den 20/12 tog børnene fra SFO'en i Søndermarken.  

 

De enkle ingredienser til en pragtfuld eftermiddag bestod 

af en god bakke, affaldsposer og massevis af sne.  

 

Der er nu intet så skønt som en god glidebane, hvor man 

falder blødt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. klasse på 

Experimentarium 
 

Mandag den 17. december tog 5. klasse på 

Experimentarium. Her kiggede de på forskellige 

udstillinger og fik blandt andet arbejdet med vand 

og set den nye dinosaurus udstilling.  

I vandudstillingen kunne de arbejde med emnet 

på rigtig mange måder. De kunne bygge både, 

som skulle klare sig gennem strømhvirvler, eller 

forsøge at trække en mand, der var røget 

overbord, op af vandet, og endelig kunne 

de undersøge vand i de tre tilstandsformer. 

 

Og så var der selvfølgelig surfebølgen, 

hvor de kunne prøve at stå på surfbræt.  

Den var de fleste med på! 
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4. klasse bygger broer på Experimentarium 
 

Da 4. klasse var på 

Experimentarium den 17. 

december, deltog eleverne i en 

brobygger-workshop.  

 

Her blev de fire slags broer, 

man bygger, gennemgået: 

Hængebro, dragegitterbro, 

bjælkebro og buebro.  

 

Så blev klassen delt op i hold og 

fik til opgave at bygge en bro 

mellem to taburetter med 1 

meters afstand. Så blev der 

bygget! 

 

Det blev til fire helt forskellige broer. Her efter blev broerne testet: De skulle kunne bære et 

1. kg og klare, at en fjernstyret bil kørte over. To af broerne holdt til prøven. Det var både 

sjovt og lærerigt og noget, som vi helt sikkert vil arbejde videre med. 

 

 

Så kom der brev og pakke fra Island! 
 

Som led i forberedelserne til 8. 

klasses tur til Island, skriver 

eleverne fra de to klasser med 

hinanden.  

 

I denne måned modtog 8. klasse 

både brev og julegaver fra Island. 

Vi sendte også julegaver til 

eleverne på Island. 

 

Projektet har fået sin egen blog, 

hvor man kan læse små indslag om 

arbejdet omkring turen. 
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Hvad er 

Menneskerettigheder? 

 
Hvis du spurgte folk på gaden: "Hvad 

er menneskerettigheder?", ville du få 

mange forskellige svar. De ville 

fortælle dig de rettigheder, som de 

kender. Men der er meget få, som 

kender alle deres rettigheder. 

 

En rettighed er en frihed af en eller 

anden art. Det er noget, som du er 

berettiget til.         Hæfter fra Unge for Menneskerettigheder 

 

Der findes forskellige slags rettigheder: Hvis en person hører til en bestemt gruppe, så har 

han visse rettigheder som medlem af den gruppe.  

 

Menneskerettighederne er imidlertid de rettigheder, som alle er berettiget til - uanset hvem 

de er, eller hvor de bor - ganske enkelt fordi de er mennesker. 

 

Der findes 30 menneskerettigheder. De omfatter: Retten til at leve i frihed og sikkerhed; 

retten til at til at rejse; retten til at tilhøre et land; retten til at eje ting og dele dem; retten til at 

tro, hvad man lyst til at tro; retten til at sige, hvad man synes. De indeholder oven i købet 

retten til at gøre de ting, man kan lide at gøre.  

 

Menneskerettighederne er derfor meget vigtige. Længe før udtrykket "menneskerettigheder" 

kom til verden, kæmpede og døde mænd og kvinder for disse friheder. Kampen har faktisk 

varet tusinder af år, og fortsætter den dag i dag.  

 

Den ide, at alle skulle have menneskerettigheder, blev 

mere accepteret gennem århundrederne. Men det var først 

efter 2. Verdenskrig, den mest forfærdelig krig i historien, 

at ledende nationer indså, at det var nødt til at skabe et 

dokument, som indeholdt alle menneskerettighederne.  

 

Dokumentet, kaldet Verdenserklæringen om 

Menneskerettighederne, der beskriver de 30 rettigheder, 

som alle mennesker har krav på, blev vedtaget af FN's 

generalforsamling den 10. december 1948.                Pernille og Emily 
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De rettigheder vil vi gerne uddanne alle 

vores elever i!  

 

Derfor blev Pernille og Emily fra Unge 

for Menneskerettigheder inviteret til at 

komme på skolen den 7/12 og holde 

foredrag om de 30 grundliggende 

rettigheder. Først gjaldt det 5., 6. og 7. 

klasse. Bagefter 8., 9. og 10. klasse.  

 

Det blev en spændende dag med 

foredrag, videofilm og uddelte hæfter 

om menneskerettighederne.  

 

 

Hvis du er interesseret, kan materialet rekvireres fra skolen. 

 

Det var noget af en øjenåbner. 
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