
Efteråret satte ind 
 

Mens sommeren tog sin slutning og efteråret satte ind var 

der gang i den på Kildeskolen.  

 

9. klasse tog til Skotland, 8. på et kort visit til Oslo, mens 

den stod på dyrevelfærd, førstehjælp, citronbatterier, valg 

af elevråd, skolefodbold, æbledag hos Hanne og skakspil i 

SFO'en. Jo, der sker mange ting på skolen.  

 

I næste måned er der arbejdsweekend - vælg lørdag eller 

søndag og giv besked til klasselæreren. Der er altid mange 

ting, der skal ordnes! 

 

Forældregruppen skal også tage stilling til, om vi skal 

indføre et nyt informationssystem på skolen - derfor har vi 

en artikel om Intra, der kan hjælpe jer lidt på vej. Lad os 

høre, hvad I synes. 

 

Og så lige en invitation mere. Den 7. november holder vi 

åbent hus samtidig med en masse andre skoler under 

parolen Åben Skole. Tag venner og bekendte med på en 

rundtur med lærerne mellem 16:00 og 19:00, hvor de kan 

høre om, hvordan vi arbejder med eleverne og hvad det er, 

der giver de gode resultater.           

 

Vi må hellere komme i gang med en ny spændende måned 

med terminsprøver, motionsløb, efterårsferie og ikke 

mindst temauge.    
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Skolekalender  

Oktober                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Onsdag 2. Forældremøde 7. klasse 

Torsdag 3.  

Fredag 4.  

Lørdag 5. RENOWEEKEND 10-18 

Søndag 6. RENOWEEKEND 10-18 

Mandag 7. Forældrekonsultation 8. klasse  

Tirsdag 8. Forældrekonsultation 8. klasse 

Onsdag 9.   

Torsdag 10.   

Fredag 11. Skolernes motionsløb!  

  

Mandag 14.   

Tirsdag 15.   

Onsdag 16.  Efterårsferie – der er ingen undervisning men  

Torsdag 17.   SFO og Klub er åbne!  

Fredag 18.   

  

Mandag 21.   

Tirsdag 22.  Skoleårets første terminsprøver for 9. og 10. klasse 

Onsdag 23.   

Torsdag 24.   Temauge for alle andre elever 

Fredag 25.   

  

Mandag 28. Brobygningsuge for 8. klasse 

Tirsdag 29 Forældrekonsultation 4. klasse 

Onsdag 30.  

Torsdag 31.  
 

          

Bemærk renoweekend lørdag og søndag den  

5. og 6. oktober fra 10:00 til 18:00! 

  

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

mellem 14:00 og 16:00!  
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Med 9. klasse til Edinburgh 
Af Maria Märcher 

 

 Mandag d. 2. september var det tid til, at 9. klasse, 

Anne-Mette og undertegnede skulle af sted til den 

smukke skotske hovedstad, Edinburgh. Det var en tur, 

der var ventet med længsel – vi havde glædet os som 

små børn i månedsvis, og nu var dagen kommet. 

 

Vi slap dog ikke for lidt drama inden afrejse, da lufthavnens sikkerhedspersonale valgte at 

strejke fra tidligt om morgenen. Med 

is i maven så vi tiden an, og vi var så 

heldige, at alt var i den skønneste 

orden, inden vi skulle flyve kl. 16. 

Dejligt! 

 

Efter en fin flyvetur og en lige så fin 

tur med bussen ind til centrum, stod vi 

midt i en af de dejligste byer i verden. 

Luften i Edinburgh summer af 

historisk stemning og smittende 

åbenhed, man føler sig velkommen og 

hjemme med det samme. Vi fandt 

vejen til hotellet, blev checket ind og 

kom på plads. Derefter gik resten af 

aftenen med at få mad og snuse lidt rundt i lokalområdet. 

 

Næste morgen, tirsdag, mødtes vi efter morgenmaden – 

klar til at indtage byen. Vi startede på det storslåede 

Edinburgh Castle, hvor vi gik på opdagelse. Eleverne 

skulle rundt og finde svar på forskellige spørgsmål, samt 

løse diverse opgaver. Det klarede de glimrende, og så var 

der tid til nogle timers fritid, inden vi skulle mødes ved 

The Dungeons kl. 16.  

 

Der blev shoppet og hygget, og da klokken var 16 stod vi 

alle udenfor den berømte attraktion The Edinburgh 

Dungeon – en slags levende museum over byens grumme 

fortid. Skuespillere fortæller om, og involverer de 

besøgende i en masse uhyggelige og sande historier, der 

fandt sted for længe siden. Besøget var en stor succes, og 

chok-effekten sad i kroppen længe efter.  
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Resten af tirsdagen gik med hygge og aftenmøde kl. 21. 

 

Onsdag morgen skulle vi tidligt af sted på en 

heldagstur til Skotlands største og 

smukkeste sø, Loch Lomond. Vi havde 

vejret med os, og da vi ankom til den lille by 

Balloch ved bredden af søen, strålede solen 

os i møde. Det var det perfekte vejr til en 

skøn sejltur rundt på søen, og vi fik taget en 

masse fine billeder. 

 

På vejen hjem igen gjorde vi stop i Glasgow, 

som er den største by i Skotland. Eleverne 

fik halvanden time i byen, som er utrolig 

forskellig fra Edinburgh, inden vi tog toget 

tilbage til hotellet. Onsdag aften blev tilbragt med god mad og hygge. Den friske luft virkede 

som en sovepille, da hovedet ramte puden. 

 

Torsdag havde vi forberedt et byløb til 

eleverne, som betød, at de skulle rundt på 

egen hånd, løse opgaver og undersøge en 

masse ting. Kl. 13 skulle vi så mødes ved 

Mary King’s Close, som er en del af den 

gamle Edinburgh by, der stadig ligger 

velbevaret flere meter under jorden. Vi fik 

en guidet tur rundt i de smalle, mørke gader 

og blev oplyst om byens fortid på en super 

spændende måde. Virkelig en fed oplevelse! 

 

Resten af dagen havde vi alle fri, og 

blandt pigerne blev der shoppet på livet 

løs. Drengene fik også købt sig fattige 

(og sukkerdopede) i ”one pound” 

butikken. 

 

Da mørket faldt på, var det tid til Ghost 

Walk – en guidet tur rundt i den 

uhyggelige, grumme verden fra byens 

fortid. Turen sluttede på den aflukkede 

del af den, efter sigende, hjemsøgte 

kirkegård. Stemningen var gejlet op, og 

forventningerne blandt flere af eleverne 

var store. ”Desværre” var der ingen som 
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besvimede eller kom ud derfra med kradsemærker på 

kroppen. Men det var super spændende! 

 

Fredag morgen kom hurtigt. Efter udtjekning havde vi 2 

timer til at suge de sidste af byens indtryk til os. I bussen 

på vej til lufthavnen blev der sagt farvel til en skøn by 

med flinke og imødekommende mennesker.  

 

Flyveturen bragte os intakte hjem til Danmark – med 

rygsækken fuld af fede oplevelser. Og alt for meget tøj 

og slik!  

 

Det var en utrolig vellykket tur med positive, nysgerrige 

og engagerede elever. Sikke en fornøjelse at rejse med 

jer alle!  

 

På gensyn Edinburgh, vores yndlingsby! 

 

 

 

  

Vær med til at forbedre vores hjemmeside –  

 

kontakt Niels på niels@kildeskolen.dk med dine forslag.  

 

Mangler der information?  

 

Er der noget, som kan være mere klart? 

 
 

 

 

  

mailto:niels@kildeskolen.dk
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=computer&source=images&cd=&cad=rja&docid=nCMGaX_OyZItFM&tbnid=Mo7kpmVoWX_rPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://eofdreams.com/computer.html&ei=7j0eUu2JEcGm0QXV3oHQAQ&bvm=bv.51156542,d.ZG4&psig=AFQjCNGFZeRPmA_GUQdnNW3lfh7MBfbJ6w&ust=1377800037616320
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4kodjAvbE1_mQM&tbnid=yaI59msNmKgC8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.directferries.dk/skotland.htm&ei=2F9EUt_YNIm24ATI14CQBQ&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNH9N3p6TDZcxfc7INrhYCZIllFduQ&ust=1380299060238799
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Dyrevelfærd 
  

I 3. klasse har vi de sidste uger 

arbejdet med dyrevelfærd. Dyrenes 

Beskyttelse havde sendt en fin bog til 

3. klasses eleverne, som vi arbejdede 

med i Natur og Teknik. Der blev 

tegnet en masse flotte tegninger i 

løbet af timerne, og vi sendte dem til 

Dyrenes Beskyttelse som tak for 

bøgerne. 

 

 

 

Førstehjælp 
  

I 5. klasse arbejdede vi med et forløb 

omkring førstehjælp.  

 

Eleverne lærte stabilt sideleje og 

hvordan man skal takle forskellige 

former for ulykker. 

 

     

Citronbatterier 
  

Som en del af Natur og Teknik i 4. klasse har vi de 

sidste år arbejdet med, hvordan man kan spare på 

energien, ved at være "unplugged", hvilket betyder, at 

man trækker stikket ud. Her arbejder vi med, at 

slukke for elevernes dårlige energivaner.  

 

For at vise, at man kan lave energi på andre måder, 

lavede eleverne citronbatterier, hvor de ved hjælp af 

2 citroner, ledninger og søm, fik en diode til at lyse. 
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RENO-WEEKEND PÅ 

KILDESKOLEN 
 

 

Kære forældre,  

 

Der er atter brug for jeres hjælp!  

 

Lørdag den 5/10 og søndag den 6/10 er der arbejdsweekend på Kildeskolen. 

 

I de to dage mødes lærere, forældre og elever for at gøre vores skole til et pænere og bedre 

sted at være. Nogle forældre kommer begge dage og andre kun den ene.  

 

Der er rigtig mange projekter i år: Der skal vaskes vægge, der skal males, billeder skal 

hænges op, der skal rengøres og meget meget andet.    

 

Jo flere vi bliver, jo mere kan vi ordne.    

 

Vi starter både lørdag og søndag klokken 10:00 og arbejder indtil 18:00 – der arrangeres 

selvfølgelig frokost for alle deltagere. 

 

 

Venlig hilsen  

 

 

Niels Bergstedt 

 

 

 - udfyld og sørg for at klasselæreren får den senest torsdag den 3/10  

 

 

Navn: ___________________________________________ 

 

Barnets navn:______________________________________  Klasse: ________ 

 

Fra vores familie kommer : 1____   2_____ 3_____ 4_____ og hjælper. 

 

Jeg/vi deltager lørdag klokken _________til klokken ________   

 

Jeg/vi deltager søndag klokken ________ til klokken ________ 
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Skal vi have Skoleintra? 
Af Dennis Greve Christensen, it-ansvarlig på Kildeskolen 

 

 

For at give eleverne den bedst mulige uddannelse, må der være et godt 

og gnidningsfrit samarbejde mellem forældre, elever og lærere - og det 

kan kun lade sig gøre, hvis der er let adgang til informationer om 

elevernes, klassernes og skolens aktiviteter.    

 

Hidtil har vi løst informationsopgaven med hjemmeside, Kildeskolenyt, informationsbreve, 

tilsendte elevplaner, e-mails, SMS'er og telefonsamtaler. 

 

Spørgsmålet er, om I som forældre har brug for flere informationer, for at kunne følge og 

deltage i jeres barns eller børns skolegang.   

 

Hvis det er tilfældet, kan Skoleintra være en god løsning.  

 

På den ene side koster det omkring 20 000,- kr. og en masse arbejdstimer at indføre 

Skoleintra på Kildeskolen. Men er fordelene på den anden side tilstrækkelig store, kaster vi 

os gerne over opgaven med at indføre Skoleintra.   

 

Derfor denne information om Skoleintra.  

 

 

Hvad er Skoleintra? 

 

Ordet intra betyder: Informationer, der 

oplyser en person om et område.    

 

Man går ind i informationssystemet 

gennem vores hjemmeside, hvor der bliver 

adgang til Skoleintra, som er opdelt i de tre 

områder: Personaleintra, forældreintra og 

elevintra.  

 

Adgang til et af de tre områder kræver en 

særlig adgangskode.  

 

Personaleintra 
 

Personaleintra er et system for skolens personalegruppe. De mest anvendte funktioner er 

oprettelse af samtaletider til forældrekonsultationer, elevplaner, undervisningsplaner, 
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klasselog, evaluering og påmindelser om gårdvagt, reservationer og vikarbesætning. Hver 

lærer har deres egen profil.  

 

Fra denne side ajourføres elevplanerne, og de bliver automatisk sorteret til forældreintra, 

hvor de kun er tilgængelige for den enkelte elevs forældre. Forældrene kan give respons på 

elevplanen.  

 

Vi har allerede et system på skolen, der skal sikre, at forældrene modtager elevplanerne 5 

gange årligt, samt at alle forældrekonsultationer tager udgangspunkt i elevplanerne. Det nye 

er, at forældrene løbende kan få adgang til elevplanerne, og at forældrene kan respondere 

direkte til klasselæreren om elevplanen.   

    

Lærerteamet omkring den enkelte klasse har adgang til en klasseoversigt, hvor der oprettes 

kontaktnotater vedrørende eleverne. Notaterne overgår til forældreintra i elevens elektroniske 

kontaktbøger. Lærere og skoleledelse har også adgang til disse notater.  

 

I vores nuværende system skaber klasselæreren forældrekontakt gennem breve, e-mails eller 

telefonisk og i visse tilfælde gennem kontaktbøger.      

 

På personaleintra kan den enkelte lærer også booke it-lokalet samt tider til fremvisning i 

fællesrummet. En lærer, der forhindres i at undervise, kan hjemmefra notere, hvad der skal 

laves i de enkelte lektioner. Vikaren kan efter lektionerne give feedback til læreren.  

 

Endelig kan en lærer oprette spørgeskemaer til forældrekredsen eller eleverne.  

 

Forældreintra 

 

Det er typisk klasselæreren, der forvalter forældreintras forside, som er en forside for den 

enkelte klasse. Der kan lægges billeder ind, og lærerne kan indsætte opslag, som skal være 

tilgængelige for alle eller blot klassen.  

 

Forældrene logger på med et brugernavn og en selvvalgt kode. Enkelte forældre har flere 

børn på skolen, og her vil de enkelte børn optræde som faner hvorpå der er adgang til det 

enkelte barns klasseforside.   

 

I forbindelse med konsultationer, kan klasselæreren oprette de mulige tider og forældrene 

kan reservere ledige tider til samtalen. Når der sker noget på forældreintra, adviseres 

forældrene automatisk via deres private e-mail-adresser.  

 

Endelig kan der oprettes tilmeldinger til arrangementer.  

 

Beskedsystemet fungerer på samme måde som i personaleintra. 
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Elevintra 
 

Hver elev har sin egen side. Beskedsystemet fungerer som det gør i personaleintra og 

forældreintra.  

 

 

Hvad synes du? 

 

Skal vi have skoleintra på Kildeskolen, eller synes du, at det nuværende informationssystem 

fungerer som det skal? 

 

Send en mail til Dennis, grevenudafluften@hotmail.dk ,  hvor du kort skriver:  

 

1. Dit navn 

2. Dit barns navn og klasse 

3. Om du er tilfreds med det nuværende system eller ønsker at vi skal arbejde videre med at 

indføre skoleintra.   

 

I kan også give jeres barn et stykke papir med i skole, hvor de samme ting står - så sørger 

klasselæreren for at jeg får det.    

 

 

Nyt elevråd 

 
Så er der valgt nyt elevråd!  

 

I september valgte eleverne i 5. til 9. klasse 

deres repræsentanter og suppleanter til 

elevrådet, som ønsker at fokusere på sociale 

aktiviteter på skolen. 

 

Elevrådet vil gerne 

styrke aktiviteterne 

mellem klasserne for at 

skabe et endnu bedre 

miljø.  

 

Ved første møde valgte 

elevrådet formand og 

det blev Khansa fra 8. 

klasse.     

mailto:grevenudafluften@hotmail.dk
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Motionsdag 
 

Så er det atter tid til årets Skolernes Motionsdag! 

 

Fredag d. 11/10 tager alle eleverne og lærerne til Damhussøen og løber. Når vi 

er færdige ved søen, tager vi tilbage til skolen, hvor der vil være sandwiches og 

saftevand, og så skal eleverne have diplomer. Eleverne møder til normal tid kl. 

9.00, og de får fri senest kl. 13:30. Husk at børnene skal have passende sko- og 

løbetøj med den dag. Der vil være en vandpost på vejen, men det er en god ide 

at give eleverne en lille vandflaske med, som de kan løbe med i hånden. 

 

Svømning 
 

Fra 28. oktober til den 4/4 2014 skal 0. klasse samt klasserne fra 2.-6. 

svømme i idrætstimerne. Her skal klasserne igennem forskellige 

undervisningsforløb, hvor de små bl.a. skal lære at flyde og bevæge sig 

frit i vandet uden brug af hjælpemidler, og de større trænes i bl.a. 

distancesvømning, hovedspring og dykning.  

 

Det vil være en stor hjælp, hvis I forældre klæder jeres børn på, så de 

selv kan klæde sig af og på hurtigt. Jo mindre tid idrætslæreren skal 

bruge på at hjælpe børnene med det, jo længere tid har de i vandet! 

 

Der er mulighed for at leje et skab for 20 kr.   

 

 

Skolefodbold 
 

Igen i år spillede vi med i Ekstra 

Bladets skolefodboldturnering, og 

tirsdag d. 10.09.13 tog holdet og 

Mikkel til Valbyhallen, hvor de skulle 

møde Sankt Annæ Gymnasium. 

Holdet kæmpede en brav kamp med 

Maria Hovmark som holdkaptajn, men 

desværre var modstanderne bedre, og 

vi måtte tage tilbage til skolen med et 

nederlag på 17-1 til Sankt Annæ. 

Trods nederlaget fik Alex Quist overrakt håndklædet for fairplay og Maria Hovmark modtog 

fidustrolden. Godt kæmpet alle sammen! 
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Æbledag med 5. klasse                
Af Hanne Ginge-Nielsen 

 

Så var den der igen! 

 

Æblerne blev modne, og 5. klasse skulle ud og 

lave æbleting. 

 

Der blev klatret helt op i træet, for de flotteste 

æbler er jo højest oppe og længst væk.  

 

Så blev der glaseret, æltet, rørt, pisket, skrællet, 

skåret, formet og bagt. 

 

Mange legepauser var der også tid til. 

 

Derefter den store oprydning, for nu skulle 

forældrene  komme. De blev serveret for, og 

beundrede behørigt, inden de tog deres børn med 

hjem. 

 

Endnu en æbledag i skønt vejr på Amager var slut. 

 

Skak! 
Af Sand Muenjit  

 

Så er vi blevet færdige med det store skakspil i 

skolegården! 

  

Hele sidste uge har vi haft det sjovt med at spille 

skak - både indendørs og udendørs!  

 

Der er faktisk mange, som allerede kan spille 

skak, og der er flere, som jeg er i gang med lære at 

spille det.  

  

Her er vores aktive spillere:  

1.klasse: Christian og Alexander 

2.klasse: Joshua og Valdemar 

3.klasse: Alexander, Maxi, Anthony og Julie 

 

Vi vil gerne have endnu flere med.  
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Forsøg med nærende 

morgenmad i 2. klasse. 
Af Helle Märcher, klasselærer  

 

Eleverne i 2. klasse er gode til at læse, skrive og 

regne. De er gode til at være opmærksomme på 

det, de ikke forstår og få det klaret op. Det er en 

del af skolens studiemetode, så alt er godt.  

 

Deres evne til at sidde og arbejde koncentreret 

uden at forstyrre hele klassen var der i mod ikke 

så god. Jeg havde igennem 1. klasse lavet en del 

tiltag, som skulle prøve at hjælpe på det problem, 

desværre uden held. 

 

Min konklusion blev: Enten sover eleverne for 

lidt, eller også får de ikke nok nærende mad om 

morgenen - ja, måske var begge dele tilfældet. Derfor besluttede jeg at give dem rigtig god 

nærende morgenmad som et forsøg i 14 dage, så jeg kunne se, om det ændrede noget.   

 

På vores forældremøde talte jeg med forældrene, og sammen kom vi frem til, at jeg skulle 

iværksætte forsøget. Forældrene gennemgik først skolens ordensregler med deres børn 

derhjemme, så de kendte reglerne om mad og søvn.  

  

Eleverne fik dernæst gode sunde protein-smoothies eller protein-boller i tre dage, hvor jeg 

havde dem fra morgenstunden. Eleverne var begejstrede for det, og jeg kunne mærke en 

forbedring af elevernes koncentrationsevne. God kost betyder altså noget! 

 

Jeg bad eleverne skrive, hvordan de havde oplevet de 14 dage med ”power morgenmad” og 

her er et udpluk af, hvad de skrev:  

 

"Smoothies smager rigtig godt". "Der bliver ro i 

klassen"."Det har hjulpet mig meget godt". "Det er godt 

at starte med, og jeg bliver bedre og bedre til at læse og 

regne, og den gør mig glad og frisk". "Man får lyst til at 

lave sine ting, prøv det, man får ro i klassen" . "De (altså 

de andre elever!) larmer ikke og vi er mere og mere 

kloge." 

 

Måske noget man skulle prøve i de andre klasser?  
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Åben skole 
  

 

 

I indbydes hermed til Åben Skole arrangement på 

Kildeskolen  

Torsdag 7. november  

kl. 16.00 - 19.00 
 

Tag venner og bekendte med denne aften, hvor de 

kan høre mere om, hvad der gør Kildeskolen til 

Kildeskolen.  

 

Åben Skole arrangementet afvikles på mange 

forskellige skoler samme dag. 

 

 

 

 

 

Med 8. til Oslo 
 

En ny form for lejrskole! 8. klasse sejlede 

til Oslo, og på båden var der fuld aktivitet 

med et fyldt svømmebassin på dækket og 

skattejagt. Restauranten kunne alle lide.  

 

I Oslo ventede en bus på os. Turen gik til 

Vigelandsparken med stribevis af smukke 

statuer, dernæst ind og se Kon-Tiki, som 

er en sivbåd, der blev brugt til at sejle over 

Stillehavet. "Skriget" på Munch-museet 

var ikke den store oplevelse, men andre af 

Munchs billeder var både dejlige og spændende. Her kunne eleverne opleve, hvad 

modernisme er. 

 

Opholdet i Oslo sluttede med en gåtur gennem byen tilbage til Oslobåden.  

 

Vi havde alle en skøn tur!     

۞ 


