
Temauge, terminsprøver, hul i 

taget - og en masse andet! 
 

Hold da op - sikke en oktober måned! 

 

I efterårsferien var SFO-børnene afsted på 5 dejlige ture, 

mens alle andre elever holdt fri. Så var der motionsløb, en 

fantastisk temauge, der handlede om gode manerer. Der 

var terminsprøver for eleverne i 9. og 10. klasse, 

førstehjælpskursus, en super renoweekeend og deltagelse i 

masseeksperimentet.  

 

Og da vi alle havde armene oppe, stod den pludselig på 

efterårsstorm med hjemsendelse af alle elever kl.15:15 og 

en aften med så store stormstød, at der opstod mere end 25 

huller i skolens tag. Dagen efter fortsatte undervisningen 

selvfølgelig, mens vi fik besøg af forsikringsfolk og  

skadessikringen gik i gang. Nu skulle skolegården gerne 

være åben igen.  

 

Endelig vil vi gerne indbyde jer alle til  

ÅBEN SKOLE 
 

Torsdag d. 7/11 kl. 16-19 
 

Læs invitationen sidst her i Kildeskolenyt!  
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Skolekalender  

November                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag 1.  

  

Mandag 4. Forældrekonsultation 9. klasse 

Tirsdag 5. Forældrekonsultation 10. klasse 

Onsdag 6.  

Torsdag 7. 

ÅBEN SKOLE 

mellem 16:00 og 19:00 
Alle er velkomne til at besøge skolen!  

Fredag 8. Forældrekonsultation 2. klasse 

Forældrekonsultation 5. kasse 

  

Mandag 11. Forældrekonsultation 6. klasse 

Besøgsdag i 0. klasse - vi starter 12:15 
Tirsdag 12. Forældrekonsultation 1. klasse 

Onsdag 13.  

Torsdag 14.   

Fredag 15.  

  

Mandag 18. Forældrekonsultation 8. klasse 

Tirsdag 19.  

Onsdag 20.  

Torsdag 21.   

Fredag 22. 9. og 10. klasse på uddannelsesmesse 

Forældrekonsultation 0. klasse 

  

Mandag 25.  

Tirsdag 26.  

Onsdag 27.   

Torsdag 28.  

Fredag 29.  
 

          

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

mellem 14:00 og 16:00!  
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Skolernes motionsløb  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Førstehjælp 
  

Nu har 5. klasse afsluttet undervisningen i 

førstehjælp.  

 

De har lært hjerte-lungeredning, hvordan 

man lægger en person i aflåst sideleje, hvad 

man skal gøre hvis man finder en person der 

har slået sig, brækket noget, forstuvet noget, 

spist noget giftigt, hvis man bløder osv.  

 

De har prøvet at give hjerte-lungeredning i 

15 minutter, så de ved, at de kan gøre det i 

den tid, det tager en ambulance at nå frem. 

Vi har indarbejdet et samarbejde, hvor én 

giver indblæsninger og den anden trykker på brystkassen. De var super gode, og alle 

eleverne ved nu, hvordan de laver hjerte-lungeredning.  

Fredag den 11. oktober deltog vi atter i Skolernes 

Motionsløb.  

 

Alle eleverne fra 0. klasse til 10. klasse tog turen 

rundt om Damhussøen - nogle løb og andre 

spadserede de 3,3 km.  

 

Efterhånden som klasserne vendte tilbage, drog de 

hjem til skolen i det kølige efterårsvejr, hvor der 

vankede sandwichers, saftevand og certifikater.  

 

En hyggelig dag med motion, hygge og latter.  

 

Og så var der efterårsferie!      
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I weekenden den 5. og 6. oktober var der renoweekend på 

skolen.  

 

Alle vægge på toiletter, fortrappe, stueetage og 2. sal blev 

vasket, vi fik sendt nogle læs af sted til genbrugsstationen, 

der blev fjernet ukrudt og alle vægge i fællesområdet på 1. 

sal blev malet. 

 

En kæmpe tak skal lyde til Augül, Sinum, Lone, Marco, 

Tina, Nicklas, Mikkel, Salvatore, Stefan, John, Claus, 

Christina, Claire, Shubham, Alex, Nicklas's mor, Johannes 

forældre og alle lærerne der deltog i den arbejdsomme og 

hyggelige arbejdsweekend.       

 

Renoweekenden  

 

 

 

 

 

Kender du nogen? 
 

Så er indskrivningen til børnehaveklassen 

2014-2015 åben.  

 

Vi ønsker en klasse med omkring 18 elever 

med god balance i den sproglige baggrund. 

 

Klassen starter mandag den 22. august 2014.  

 

I løbet af dette skoleår kan interesserede 

forældre og deres børn komme på besøg i 0. 

klasse tre gange – første gang er mandag den 11. november kl. 12:15.  

 

Vi ønsker også en 10. klasse med 20 elever. De elever, som fortsætter på Kildeskolen efter  

9. klasse, kommer selvfølgelig forrest i køen.   

 

Der er plads i flere af klasserne. 

 

Hvis du kender nogen, som leder efter en god skole, skal du bede dem kontakte os på    

38 79 01 40 – så arrangerer vi en rundvisning.  

 

De kan også læse om Kildeskolen på www.kildeskolen.dk , hvor de fleste spørgsmål bliver 

besvaret.     

http://www.kildeskolen.dk/
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Temauge 
Af Rikke Pedersen  

 

Børn skal da have gode manerer! 

 

Gode manerer er det store "buzz-word" 

for tiden, fordi gode manerer giver stærke 

sociale kompetencer. Sociale 

kompetencer har dermed været på 

skoleskemaet en hele uge 43.  

 

Der blev arrangeret forskellige 

workshops for eleverne. 

 

Scenemanerer 

Her lærte eleverne om "do’s and dont’s" 

når man er på scenen. De prøvede at 

gemme sig for publikum, glemme hvad 

de skulle sige og stå med ryggen til 

publikum. De små klasser skulle bagefter 

fremlægge, hvad de havde lavet i deres 

efterårsferie. Mellemtrinnet prøvede 

kræfter med ”Hatten rundt”. Alle elever 

skrev en pinlig oplevelse ned på en 

seddel, sedlerne blev blandet og hver elev 

trak en tilfældig seddel, som de nu skulle 

opføre som ballet, opera, i slowmotion 

eller som moderne dans. Det var vildt 

lærerigt! Bare det at turde, at være på slap 

line foran klassen var en kæmpe 

udfordring. 

 

Sproglige manerer 

I workshoppen hos Karen Marie og Anna 

arbejdede alle klasser med, hvordan man 

svarer på en andens kommunikation, så 

man starter en konflikt og hvordan man 

svarer, så man starter en samtale. 

Eleverne lavede også en øvelse, hvor de 

dannede en cirkel omkring en 

klassekammerat og sagde en masse 

grimme ting til personen i cirklen, for 
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derefter at rose og tale pænt og samtidig 

gøre cirklen større. Vi har det altså bedre 

når vi behandler hinanden med respekt. 

 

Kønsroller 

I Marias workshop omkring kønsroller 

arbejdede især de små klasser med deres 

egen identitet, og deres egne ønsker for 

fremtiden. De skulle alle komme med et 

bud på, hvordan deres egen familie ville 

se ud, når de blev voksne. Der var en del 

af de lidt større, der skulle giftes med en 

rig fotomodel. De fleste ønskede sig dog 

både ægtefæller og børn. 

 

Manerer i køkkenet  

Hos Helle og Lilian var der både manerer 

i køkkenet under madlavningen og 

efterfølgende spisning. Eleverne 

arbejdede bl.a. med køkken-fornuft: Løb 

aldrig med en kniv, husk at sætte 

håndtagene ind over komfuret, husk at 

skære kød og grønt på hver deres 

spækbræt m.m. Ved bordet og den efterfølgende 

spisning, blev der praktiseret bordskik og 

eleverne lærte, at spisning er en fælles 

oplevelse, at man vrænger ikke ad maden og at 

man hverken bøvser, prutter eller fjoller ved 

bordet. Man siger pænt "Tak for mad", når man 

er færdig. Det er omkring bordet, at dagens 

oplevelser vendes og familien er samlet. 

 

Om fredagen fremlagde alle eleverne deres 

temauge-opdagelser i SFO'en.  

 

En umanerlig lærerig uge var veloverstået! 

 

Vi siger tak til alle elever i 0. klasse til 8. klasse 

og alle lærere som deltog i en spændende uge 

om gode manerer! 
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Farvel til Skoleintra! 

Af Dennis Greve Christensen 
 

 

I sidste måned bad vi alle forældre om at besvare nogle spørgsmål 

om behovet for at oprette Skoleintra.  

 

Der er kom 5 tilbagemeldinger på undersøgelsen omkring 

Skoleintra. 3 synes det var en god ide, 1 var både for og imod og 1 

var helt imod.  

 

Med de få svar og uafgjorte fordeling, må vi konkludere, at der 

ikke er den store interesse for Skoleintra.  

 

Grunden kan jo være, at Kildeskolen allerede har et godt informationsnetværk mellem skole, 

elever og forældre, et netværk som fungerer fint. Elevplaner, en klar månedlig kalender, 2 

årlige forældremøder, 2 årlige forældrekonsultationer, velfungerende lektiecafeer, en 

hjemmeside med alle nødvendige informationer, direkte telefonisk adgang til alle lærere og 

skolens ledelse, velfungerende mailforbindelser, få elever i klasserne - alt dette gør det lettere 

at overskue det daglige samarbejde på Kildeskolen.   

  

En helt anden ting er, at det netop er meddelt at Skoleintra nedlægges i løbet af 2014 og 

erstattes af et nyt system, som skal testes og justeres i løbet af 2014/2015, for endelig at være 

på plads i skoleåret 2016/2017.  

 

Vi lader Intra ligge! 

 

Grønt flag fest 
  

Igen i år har vi fået det Grønne Flag! 

Vi holder en Grønt Flag fest senere i 

november måned - datoen ligger ikke 

fast endnu, da vi mangler svar fra 

kommunen om, hvem der kommer og 

hejser flaget. Der vil komme sedler 

med hjem og være opslag på skolen, 

så I kan komme og fejre det sammen 

med os.  

 

Årets tema var VAND.  
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Manerer i hjemmet 
Af Niels Bergstedt 

 

Nu har eleverne arbejdet en hel uge med manerer i alle mulige 

sammenhænge, og det har været en rigtig spændende uge med mange 

Aha!-oplevelser. Tro mig: Jeres børn sætter virkelig pris på at 

behandle andre ordentligt - og selv at blive behandlet med respekt.   

 

Som voksne er vi naturligvis rollemodeller, så vores måde at 

behandle børnene på i dagligdagen er af yderste vigtighed.     

 

I en artikel fra 50'erne skrev Hubbard om børns opførsel:  

 

Hvad ville du synes om at blive trukket og beordret omkring og ikke få lov til at gøre det, du 

selv havde lyst til? Du ville ikke kunne fordrage det. Den eneste grund til, at et barn ikke 

modsætter sig, er at det er lille. Du ville halvvejs myrde nogen, der behandlede dig – et 

voksent menneske – med de ordrer, selvmodsigelser og den respektløshed, som et almindeligt 

barn udsættes for. Barnet slår ikke igen – for det er ikke stort nok! I stedet griser det på 

gulvet, forstyrrer din lur og ødelægger husfreden. Hvis det havde lige så mange rettigheder, 

som du har, ville det ikke ”hævne sig” på denne måde. Denne ”hævn” er normal adfærd for 

børn.  

 

Med dette lille "spark bagi", vil jeg invitere jer forældre til at tage et kik på, hvordan I tager 

jer af familielivet - som er lige så vigtigt som arbejdslivet! 

 

Giver I jer tid til at spise morgenmad eller aftensmad sammen? Sørger I for at have fælles 

familieprojekter - om det så bare er at gå en tur i skoven? Er computere og fjernsyn slukket 

så lang tid hver dag, at I får tid til at tale sammen - sådan i "øjenhøjde"?   

 

I kan sagtens være stolte af jeres børn, så I gør en hel masse rigtigt! 

 

Men kunne I alligevel få mere ud af hverdagen sammen med jeres børn?  

 

Hvis I ønsker at styrke familieglæden, skal det være mig en glæde at tilbyde et 

forældrekursus om dette.  

 

I kan kontakte mig på 38 79 01 40 eller sende en mail på niels@kildeskolen.dk.  

 

Når der er tilstrækkelig med interesserede, arrangerer vi et forældrekursus om det gode 

familieliv.        

 

Det kan blive rigtig spændende! 
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Fordybelse i grundliggende biologi 
 

9. kl. har arbejdet med at fordybe sig i et 

emne uden at have et checksheet til at guide 

sig igennem.  

  

Shubham kastede sig over kroppens 

anatomi og afsluttede med en eksamen, 

hvor han tog et punkt ud af et kapitel, som 

han synes var særligt spændende. Det 

handlede om øret og balancestyring. Han 

fortsætter nu med emnet motion og vil 

fremlægge en PowerPoint om dykkersyge, 

baseret på det kommende danske 

rekordforsøg med 22 minutter under vandet  

uden at trække vejret.  

  

Alex og Yesim har også ønsket at studere linjen med grundlæggende biologi på samme 

måde. Det smitter. 

  

Terminsprøverne 
 

Mens 0.-8. beskæftigede sig med gode 

manerer, stod den på terminsprøver i 9. og 

10. klasse.  

 

Mandag var der færdighedsregning og 

problemregning, tirsdag dansk stil. Så var der 

engelsk stil om onsdagen, dansk læsning og 

retskrivning samt skriftlig biologi om 

torsdagen og tysk stil om fredagen.    

 

Der blev testet til den store guldmedalje.   

 

Formålet med terminsprøverne er gøre det 

muligt for eleverne at vurdere årets indsats, bedre at kunne inddrage forældrene i resten af 

årets arbejde samt at have data til at kunne give den obligatoriske foreløbige 

uddannelsesparathedsvurdering. Altså: Bliver eleven klar til gymnasiet, til en erhvervsfaglig 

uddannelse eller skal en 9. klasses elev have et år mere i 10. klasse? 

 

Terminsprøverne følges op af forældrekonsultationer i 9. og 10. klasse henholdsvis 4. og 5. 

november.  
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Masse-eksperimentet 
  

Igen i år har vi deltaget i Masseeksperimentet. I år gjaldt 

det eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Masseeksperimentet er 

en del af Naturvidenskabsfestivallen, der går ud på, at 

omkring 30 000 skolebørn laver en nogle forsøg eller 

undersøgelser, der giver en gruppe forskere data, så alle 

kan blive klogere på, hvordan vores skoler eller 

skoleelever har det. For tre år siden handlede det om 

indeklimaet, for to år siden akustikken i klasserne og 

sidste år var det sammenhængen mellem elevernes 

koncentration, mad og motion. I år har vi undersøgt 

hoppehøjden. Hvor højt kan eleverne hoppe? Det siger 

noget om elevernes kondition.   

  

For at alle elever i Danmark skulle have samme 

forudsætninger, måtte de først varme op med 5 forskellige 

øvelser. Nogle kendes som sprældemand og knæløft, mens andre er helt nye. Det var rigtig 

sjovt.   

  

Ud over hoppehøjden skulle eleverne også svare på en række spørgsmål om, hvordan de selv 

så deres fysiske aktivitet: Går de ud i frikvartererne, kan de lege ude i nærheden af deres 

hjem, går de til sport?  Der var også en undersøgelse af hvor mange fastfoodsteder og hvor 

mange sportsaktiviteter der findes i nærheden af skolen. Det blev til 19 fastfoodsteder og 5 

sportssteder ifølge vores undersøgelse. Hold da op! 

  

Nu venter vi på resultatet. 

 

 

 I boldburet 
 

I skolegården har vi et boldbur, hvor der 

i alle pauser bliver spillet fodbold.  

 

I et frikvarter kom jeg forbi og så, at fire 

klasser spillede. Der var elever fra 6., 7., 

8. og 9. klasse.  

 

Det er en fornøjelse at se, hvordan 

eleverne kan finde ud af at hygge sig på 

tværs af klasserne! 
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Stormen 
 

Tirsdag den 28. var der stormvarsel fra 

DMI, så vi valgte at sende alle elever hjem 

midt i lektiecafe-tiden.   

 

Da stormen tog til, gik det desværre ud 

over skolens tag - godt 25 huller i taget og 

et parti på 3x3 meter, som faldt ned i 

gården.  

 

Dagen efter var der udgangsforbud i 

skolegården, og vi fik besøg af et hold 

professionelle folk, der lagde presenninger 

ud, så regnen ikke kunne trænge ind i 

huset.  

 

Nu skal vi i gang med at udbedre taget, så det bliver parat til vinteren. 

 

Efterårsferieture med SFO'en           
Af Anne Marie 

 

Mens resten af skolen var lukket 

ned, tog SFO'en ud i det skønne 

efterår, hvor vi nød fem rigtig gode 

heldagsture. 

 

Mandag var vi i Grib skov. Det var 

vores første besøg der. Men vi fandt 

ud af den allerbedste vej derud og 

glæder os allerede til næste gang. Meget smukt.  

 

Tirsdag var vi på Thorvaldsen museum. Det er 

blevet en tradition at komme derud i efterårsferien. 

Den store sal er omdannet til lerstudie, og alle 

havde det sjovt. Vi fik også lavet 5 rigtige 

afstøbninger af hænder til at tage med hjem. 
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Dagen efter gik turen til 

en meget omtalt russisk 

mammut-udstilling med 

8-10 hele skeletter af 

rigtige mammutter, som 

Naturhistorisk Museum 

har lånt. 

 

Torsdag besøgte vi 

vikingeudstillingen på 

Nationalmuseet. Vi så 

alle runestenene og opdagede hvad vi kunne lære af dem. Vi 

lærte også at lave et meget flot håndknyttet bånd. 

 

Fredag tog Søren og Sand alle børnene med i Cinemateket og "sumpede" med 2 film! Se, det 

var en skøn efterårsferie! 

 

 

KOM TIL 

ÅBEN SKOLE 
 

Torsdag d. 7/11 kl. 16-19 

Ikke to skoler er ens. Heller ikke to elever, to forældre, lærere eller 

klasser er ens. 

 

Derfor er det af stor værdi at kende områdets skoler, når man skal vælge 

skole til sit barn. 

Åben Skole er den dag på året, hvor landets grundskoler holder åbent 

hus for alle, der har lyst til at lære dem at kende.  

Kildeskolen er selvfølgelig med i dette fælles arrangement!   

Tag endelig venner og bekendte med! 


