
Efteråret satte ind 
 

Mens sommeren tog sin slutning, var der turbo-start på 

skolens mangeartede aktiviteter! 

 

Derfor sidder du med et 26-siders nummer af 

Kildeskolenyt!, der vil forsøge at male et billede af en 

måned med studietur, lejrskoler, Æbledag, tur til Lejre, 

ZOO, Buster Filmfestival, Centimeter-Maraton samt tre 

forskeres foredrag om sygdomsbehandling, vulkankemi og 

svampe på skolen.        

 

Dette nummer indeholder også skoleledernes evaluering af 

året der gik samt en beskrivelse af det nye skoleårs 

indsatsområder.    

 

Der er sandelig noget at læse om!  

 

I oktober afholder vi temauge om grundskolernes 200 års 

historie, mens eleverne i 9. og 10. klasse går til årets første 

terminsprøver. Der er Reno-Weekend for alle lærere og 

forældre lørdag og søndag den 4. og 5., og der er 

motionsdag fredag den 10. efterfulgt af en uges 

efterårsferie. 

 

Husk at melde jer til Reno-Weekend, om I så kun kan 

være her en formiddag eller en eftermiddag.   

 

Vi må hellere komme i gang! 
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Skolekalender  

Oktober                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag 1.  

Torsdag 2.  

Fredag 3.  

Lørdag 4. RENOWEEKEND 10-18 

Søndag 5. RENOWEEKEND 10-18 

Mandag 6.   

Tirsdag 7. TEMAUGE 0.-8. klasse Terminsprøver 9. og  

Onsdag 8. 200 ÅRS SKOLE   10. klasse 

Torsdag 9.    

Fredag 10. Skolernes motionsløb!  

  

Mandag 13. 

Tirsdag 14. Efterårsferie – der er ingen undervisning men 

Onsdag 15. SFO og Klub er åbne! 

Torsdag 16.   

Fredag 17.  

  

Mandag 20 Forældrekonsultation 9. klasse 

Tirsdag 21. Forældrekonsultation 10. klasse 

Onsdag 22.  

Torsdag 23.   

Fredag 24.  

  

Mandag 27. Forældrekonsultation 3. klasse  

Tirsdag 28  Brobygning for elever 

Onsdag 29.  i 9. klasse. der er  

Torsdag 30.  uafklarede mht.   

Fredag 31.  uddannelse 
 

          

Bemærk renoweekend lørdag og søndag den  

4. og 5. 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 Karen Marie Juel og Maria Märcher 

 

Solen og humøret stod højt, da 9. klasse var 

på studietur til Edinburgh fra d. 8. - 12. 

september. 

Det var Karen Maries første besøg i den 

charmerende by, mens Maria havde sit 11. 

gensyn med yndlingsbyen over dem alle. 

Klassen var som altid en fornøjelse at rejse med – og forventningens glæde var stor, da vi 

ankom til centrum af Edinburgh mandag aften. 

Uafhængige af britterne eller ej: Skotland og Edinburgh er det helt rigtige sted at rejse til, 

hvis man gerne vil opleve natur, kultur og praktisere sit engelske. 

Hver dag var der arrangeret ture rundt til historiske steder i byen: Det storslåede Edinburgh 

Castle, Mary King's Close 

(byen under jorden), The 

Edinburgh Dungeons, 

Greyfriar's Bobby, Scott 

Monument, The Elephant 

House Café (hvor 2 af Harry 

Potter bøgerne blev skrevet), 

National Museum of 

Scotland og meget andet.  

Alting lå i gåafstand fra 

vores internationale hostel, 

hvilket gjorde det dejlig let – 

også da eleverne var på 

byløb, og især når der skulle 

shoppes. 

Turen til Skotlands største 

og smukkeste sø, Loch Lomond, foregik dog med tog – en knap 2 timer lang rejse med skift i 

Glasgow. Mens vi sejlede rundt og kiggede på ”the beautiful banks of Loch Lomond” lettede 

den genstridige tåge, og det skønneste solskinsvejr tittede frem. Wauw! 
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På vej hjem fra sejlturen gjorde vi 

et par timers ophold i Skotlands 

største by, Glasgow – en travl 

industriby, vi hurtigt blev færdige 

med. 

Tilbage i Edinburgh blev der 

oplevet, hygget og shoppet endnu 

mere – og hver morgen var der 

catwalk ned gennem 

morgenmadsrestauranten på 

hostellet. 

Edinburgh er et dejlig trygt sted at 

være, og det var med sindsro, at 

eleverne kunne sendes ud på egen hånden i 

byen, så de rigtig kunne indsnuse den 

historiske stemning. 

Alle var glade, trætte og mætte af indtryk, da 

vi fredag vendte snuden hjem mod Danmark. 

Endnu en fantastisk tur til den skønneste by i 

verden! 

Skynd jer at komme af sted! 

 

 

Motionsdag 
 

Så er det atter tid til Skolernes Motionsdag! 

 

Fredag d. 10/10 tager alle elever og lærere til Damhussøen og løber.  

 

Når vi er færdige ved søen, returnerer vi til skolen, hvor der serveres 

sandwicher og saftevand – og så skal eleverne have diplomer.  

 

Børnene møder til normal tid kl. 9.00, og de får fri senest kl. 12:30. Husk at de 

skal have passende sko- og løbetøj med den dag.  

 

Selv om der vil være en vandpost på ruten, er det en god ide at give børnene en 

lille vandflaske med, som de kan tagen med på turen omkring Damhussøen.  
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RENO-WEEKEND PÅ 

KILDESKOLEN 
 

 

Kære forældre,  

 

Der er brug for jeres hjælp!  

 

Lørdag den 4/10 og søndag den 5/10 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. Kom den tid du kan!  

 

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 2/10  

 

 

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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Nyt elevråd 
 

Så er der valgt nyt elevråd!  

 

I september fandt eleverne i 5. til 9. klasse deres 

repræsentanter og suppleanter til elevrådet. 

 

Ved første 

møde valgte 

elevrådet så 

formand og 

næstformand 

– det blev 

Lucas fra 8. 

klasse og 

Khansa fra 9. 

klasse.  

 

Elevrådet ønsker blandt andet at forsætte og styrke 

arbejdet med projektet Venskabsvenner, der kort 

og godt handler om at skabe venskaber på tværs af 

klasserne.  

 

Vi ser frem til at følge elevrådets arbejde i skoleåret 2014-2015. Det bliver spændende!      

 

Fornemt besøg! 
 

I september fik vi besøg af Nabil, 

Owais, Phillip, Seda, Songül, 

Louise, Hamna og Donia fra 

sidste års 10. klasse.  

 

De kom lige forbi og kunne 

samstemmende fortælle, at det 

går rigtig godt, nu hvor alle er 

startet i gymnasiet. 

 

Vi ønsker "de gamle elever" held 

og lykke – og tilbyder gerne 

hjælp med det faglige, hvis der 

skulle blive behov for det!    
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Svømning 
 

Fra den 20. oktober til den 27. marts skal klasserne fra 2.-6. svømme i 

idrætstimerne. Klasserne gennemgår forskellige undervisningsforløb, 

hvor de bl.a. skal lære at flyde, bevæge sig frit i vandet uden brug af 

hjælpemidler og trænes i 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. På forhånd tak for hjælpen! 

 

Ny sundhedsplejerske 
 

Vi byder velkommen til Christina Rud, som er vores nye 

sundhedsplejerske!                                                                     

Christina har fast mødedag på 2. sal hver fredag mellem 8:00 og 

13:00. Hun kan kontaktes på telefon 60378374 eller mail 

chriha@buf.kk.dk  

 

Åben skole 
 

I indbydes hermed til arrangementet  

Åben Skole 
Torsdag 6. 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. 
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Arla Food festival med 7. klasse                      
Af Maria Märcher 

Fredag d. 29/8 tog 7. 

klasse og Maria til Arla 

Food festival i 

Kongens Have.  

Heidi havde i foråret 

skaffet de eftertragtede 

billetter til 

arrangementet, som 

kun 30 klasser fra 

skoler i hele Danmark 

kunne deltage i. 

Vi havde været så heldige at få fingrene i billetter til 2 klasser – så 6. klasse var også med i 

følgeskab med deres klasselærer, Hanne. 

Kl. 10 åbnede festivalen ved åbningstale af den berømte Chili-Klaus, og programmet blev 

skudt i gang. 

Alle klasser havde fået skræddersyet et forløb med besøg på diverse stande, hvor de skulle 

udføre sjove og lærerige opgaver om mad. 

7. klasse var heldige at starte i soft-ice standen, hvor sanserne skulle bruges til at skabe deres 

helt egen personlige soft-ice med topping.  

Derefter skulle vi blandt andet lave ”frø-bomber” til at så ud i jorden, og skabe en grønnere 

by. 

Der skulle også bages lækkert brød efter Claus Meyers opskrift, og sammensættes det 

sundeste drys til at komme oven på A38. 

Derudover blev der tid til at udforske festivalen på egen hånd, hvilket blandt andet indebar et 

besøg hos den yderst populære Chili-Klaus, hvor flere af drengene udfordrede deres 

maskulinitet ved at smage på verdens stærkeste chili; Caroline Reaper. Det resulterede i 

ildrøde ansigter, indtagelse af enorme mængder mælk og to gange opkast. 

Programmet sluttede med en fed koncert af Djämes Braun, som spillede for et begejstret 

publikum. Der blev danset og sunget med til den store guldmedalje.  

Fed festival!  
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Æbledag med 6. klasse      
Af Hanne Ginge-Nielsen 

 

Så oprandt årets store begivenhed: Æbledag hos Hanne! 

 

Før dagen havde alle eleverne fået udleveret opskrifter, som 

skulle studeres grundigt – så de var bestemt ikke 

uforberedte, da de drog af sted til Amager og æbletræet.  

 

Få minutter efter ankomst, 

var de første i træet. Nu var 

de smarte: Nogle få blev oppe i træet og kastede æblerne ned 

til de andre, der greb på jorden. Undtagen ham , der blev ramt 

et vist sted – av, av! 

 

Snart var en hel spand æbler klar til forarbejdelse: De 

skrællede, skar, målte op, vejede, rørte, læste lidt mere på 

opskrifterne, rullede, æltede, formede i køkkenet og på 

terrassen – og inden længe begyndte perfekte glaserede æbler, 

æblekage, æblefisk, bondepige med slør, æblelagkager, 

æblemuffins, æblesne, æbletærte, æblefarsbrød, æblesalat og 

æblekylling at se dagens lys. Ja, stort set alt, der starter med 

æble. 

  

Der var planlagt mere endnu, men da forældrene begyndte at 

ankomme, og kokkene havde fået nok, skulle der serveres, 

beundres og især spises. 

 

Ind imellem skulle der vaskes op. Nogen var jo 

nødt til at vaske op, for ellers var der hverken 

plads, skåle eller fade nok til at lave maden! 

Heldigvis fik vi stor hjælp af Lauras mor, Karina, 

så tusinde tak til hende! 

 

Alle, der ankom, fik noget at spise, og så var en 

hektisk og fantastisk æbledag færdig. 

 

Igen en opfordring til de forældre, der ikke har 

opdaget, hvor spændende det er for deres børn, at 

hjælpe til i køkkenet med at lave mad, rydde op og gøre rent. 

 

SLIP DEM LØS I KØKKENET. De lærer så meget af det! 
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Lejrskole med 7. og 8. klasse  
Af Dennis Greve 

Christensen  

 

Der var en rigtig god 

balance mellem socialt 

samvær, oplevelser og 

faglighed i form af et hårdt, 

men også sjovt og varieret 

program, hvor fagene 

historie, kunst, geografi, 

matematik og biologi blev 

tilgodeset.  

 

Tirsdag bød på en tur i 

Naturcenter Skagens Odde, hvor eleverne gik på insektjagt på heden. Vi studerede og 

snakkede om insekterne, derefter ind til Skagen by, hvor vi fik en guidet tur gennem Skagens 

Museet med de flotteste mesterværker af Skagensmalerne. Så en frisk tur helt ud på spidsen 

af Grenen, forbi den tilsandede kirke, vandretur på Råbjerg M ile og hjem igen med et hold 

udmattede elever. 

 

Onsdag pustede vi lidt ud hjemme på kolonien. Om eftermiddagen arbejdede eleverne med 

problemregning, der handlede om Nordjylland og Råbjerg Mile, som eleverne havde besøgt 

dagen før. Mens regnemaskinerne klaprede, tog jeg turen til den lokale fiskehandler, for at 

skaffe materialer til næste dags program. Onsdag aften vandrede en lind strøm af elever ned 

til det berømte "Blå Ishus", som havde en vaffel med 10 kugler – det var den helt store 

manddomsprøve. 

 

Torsdag tog vi til 

Bangsbo Fortet, 

Frederikshavn og så 

bunkerne der. Guiden 

gav et godt eksempel på, 

hvordan matematik er 

nødvendig, når en granat 

skal ramme et mål ude på 

18 km´s afstand, og der 

skal tages hensyn til 

vindretning, målets fart 

og granatens hastighed. 

Bagefter gik turen hjem, 

hvor der var gjort klar til 

dissekering af fisk.  

http://www.google.dk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xiOkGc2Ck7A9CM&tbnid=DEXBvGuhDyyodM&ved=0CAgQjRw&url=http://jimrowesocialmedia.com/tag/pin-it-button/&ei=wbceVKfIOonNygO34IKIAQ&psig=AFQjCNGEWhO0TxaSN-RmZaZUOYMI_XS7Zg&ust=1411385666040318
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Fiskehandleren 

havde skaffet os 

15 flotte, hele 

makreller med 

en totalvægt på 

11 kg. Pigerne, 

der forinden 

havde rynket 

næser og nægtet 

at deltage i 

noget "mere-

klamt-end-

klamt" gik 

faktisk til den 

og syntes nu, at 

det var ret spændende. Eleverne fik lavet alle opgaver og fordybede sig i fiskens anatomi. 

Der var to grupper, der fandt en hel sild i mavesækken på deres makrel, og de er ikke 

længere i tvivl om, at makrellen er en rovfisk. 3 makreller i overskud blev gemt af vejen, 

men da en elev havde stukket sin kniv gennem en af fiskene, og dens galdeblære var 

punkteret, bredte en ganske forfærdelig stank sig. Men så kunne eleverne jo selv lugte, 

hvorfor vi ikke skulle spise de dissekerede makreller. De sidste to fisk blev fileteret, smurt 

over med olie, havsalt, peber og purløg, pakket ind i sølvpapir, lagt til at trække et par timer i 

køleskabet og endelig lagt i ovnen. Bagefter havde eleverne den herligste smagsprøve som 

afslutning af forløbet. 

 

Torsdag aften tog vi 

til stranden for at se 

solnedgangen og 

spise is (10 kugler). 

Da jeg kommer ned 

på stranden, så jeg en 

"flok tosser", som 

hoppede rundt i 

bølgen blå. Det var 

vores kære elever, der 

var i vandet med alt 

tøjet på. "Gad vide, 

hvad Zishan og Rikke 

siger til det?" Svaret 

var: Absolut 

ingenting – for de hoppede selv som antiloper gennem bølgerne!  

 

Fredag var jo blot rejsedag, men det fik vi også noget ud af på kultursiden.  
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Da vi skulle vente 4 timer i Hjørring, 

forhandlede Rikke lidt med en togfører, som 

forbarmede sig over os, fordi eleverne ellers 

ikke kunne nå at opleve Aalborg. Så han smed 

os ind i toget. Det gav os 4 dejlige timer i 

Aalborg, hvor der var lærermøde med 

evaluering over en burger på Jomfru Ane 

Gade, mens eleverne var på bytur. Kl. 18 

samledes vi og fandt retningen mod Sjælland. 

 

Vi har massevis af gode oplevelser og 

fotografier med hjem fra turen samt 

filmoptagelser af fiskedissekerende elever. En 

anden optagelse viser Saffa, der transporteres 

på en palle med 4 hjul, så hun også kunne 

komme ned og se solnedgangen (og spise is!) 

torsdag aften. Hun havde nemlig været så 

uheldig at forstuve et fodled. 
 

۞ 

Chimpansen Oscar 
 

Dennis og Maria tog 6. og 7. 

klasse med en tur i Københavns 

Zoologiske Have for at deltage i 

et forløb om chimpanser. Vi så 

en film om chimpanseungen, 

Oscar, som måtte lære at klare 

sig selv i flokken, da dens mor 

døde.  

 

Derefter gik vi ud og så på 

aberne i haven, og eleverne 

kunne opleve chimpansen som et 

klogt dyr, der bruger værktøj til at løse opgaver - de så også den vilde side af dyret.  

 

Et par hunner og en ung han fik førerhanen til at sætte flokken godt og grundigt på plads. Det 

gav en hel del støj og en kamp, som fik eleverne til at træde nogle skridt baglæns. Godt nok 

er chimpansen en nuttet abe, især som unge, men det er altså også et vildt dyr, det var 

eleverne ikke ret meget i tvivl om bagefter. 

 

Det manglede da også bare når nu, at zoologisk have havde indbudt os helt gratis!  
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Motorik og sanser 
 

Mens Mikkel 

kæmpede for 

Kildeskolens ære 

i skolefodbold 

sammen med det 

udvalgte hold, tog 

Dennis eleverne 

fra 4. klasse i 

idræt. Dennis har 

tidligere arbejde 

med sanser og 

motorik i idræt, så 

det skulle 

naturligvis 

afprøves i 4. 

klasse. 

 

Børnene havde let ved boldspil og samarbejdsøvelser, men spændingen steg mærkbart, da 

boldene blev udskiftet med balloner! 

Alt gik helt fint, indtil Dennis kastede 2, og derefter, 3 balloner ind i rundkredsene.  

 

Eleverne fik en udfordrende, sjov og lærerig idrætstime.  

 

 
 

15- klubben 
 

I september var der atter 

gang i 15-klubben, hvor 

elever, der har lavet mindst 

15 eksamener på en uge, 

bliver trakteret med en 

frokost - og lidt til den søde 

tand - hos Niels.    

 

I en af ugerne var der besøg 

af 12 elever fra samme 

klasse - godt gået!    
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Tur til lejre 

Af Hanne og Anna 

Tirsdag d. 16. september var 4. klasse 

på Frilandsmuseet i Lejre. I 

historietimerne arbejder 3. og 4. klasse 

med Stenalder, Bronzealder, Jernalder 

og Vikingetid. Vi kunne rejse gennem 

tiden med start i Stenalderen, hvor det 

blev meget virkeligt for eleverne, 

hvordan deres boliger, redskaber, 

påklædning, våben osv. så ud. Vi var 

også ude at sejle i deres udhulede 

træstammer – til stor glæde for 

eleverne. Der var meget mere, der 

kunne opleves, og eleverne kunne godt 

bruge mange flere timer på stedet; dette 

er en opfordring til jer forældre, om en 

dag at tage en tur til Lejre med jeres 

børn. 
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Buster filmfestival 

 

Fredag den 12. september var 2. klasse til Buster-filmfestival 

på Fisketorvet. Vi var inde og se ”Peddersen og Findus” og 

børnene fik en godtepose og en juicebrik.  

 

Filmen handler om venskab, og den gik rent ind hos børnene.  

 

 

 

 

 

2. klasses lejrtur 
Af Lilian Dohn 

 

Da alle var ankommet og traileren var 

pakket, tog klassen og jeg tog og bus til 

spejderhytten ”Hellerud” i Holte.  

 

Efter indkvartering og frokost var det tid 

til at udforske spejdergrunden og Rude 

Skov.  

 

Lejrturen var en rigtig natur-tur. Børnene 

fandt planter og dyr i skoven og omkring 

spejderhytten. Alt blev undersøgt nøje. 

Klassen var også på tur efter ”geocache” 

og vi fandt den skat, som vi gik efter.  

 

Alle dage var der bål efter aftensmaden.  

Der blev bagt snobrød og børnenes 

tålmodighed kom på prøve. Men øvelse 

gør mester! Traditionen tro sluttede 

lejrturen med ”Det tårnhøje helvede”.  

 

Det er skønt at starte skolen efter en 

fantastisk lejrtur, hvor børnene er blevet 

rystet godt og grundigt sammen. Jens og 

jeg glæder os allerede til næste år.  
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EVALUERING 2014 

 

                                                                                                                           September 2014 

 

Undervisningsplaner, fagplaner og elevplaner 

Som sædvanlig ajourførte Kildeskolens lærere årets undervisningsplaner efter fornyet 

gennemgang af Fællesmål 2009 eller Forenklede Fælles Mål samt skoleårets resultater i de 

forskellige fag.   

 

Dette års ajourføring havde fokus på:   

 

1. At fjerne overflødige punkter fra undervisningsplanen                                                     

2. At vægte punkterne bedre, så der skelnes mellem behøvet og ønsket                                  

3. At tilføje nye punkter, der har vist sig at være væsentlige.  

De nye undervisningsplaner findes på hjemmesiden www.kildeskolen.dk .  

Efter afslutningen af dette arbejde blev de nummererede gennemgange af pensum (de 

såkaldte fagplaner) revideret, hvor efter klasselærerne kunne ajourføre elevplanerne for det 

nye skoleår.  

De nye elevplaner findes på hjemmesiden.    

Elevplaner og fagplaner er basis for den løbende evaluering af hver elev og klasses 

fremskridt. Med planerne bliver faglige fremskridt synlige, hvor ved indsatsområder kan 

fastlægges i god tid.  

Elevplanerne er desuden omdrejningspunkt i forældrekonsultationer og skal i stigende grad 

anvendes i samtaler med eleverne - hvilket også gælder, når godt arbejde skal anerkendes!  

Skolens lærere deltog i et møde med Undervisningsministeriet om afløseren for Fællesmål 

2009, Forenklede Fælles Mål 2014.    

De nye pensumbeskrivelser gælder fra skoleåret 2015-2016, og de lægges løbende på UVM's 

hjemmeside i disse måneder.     

Skolens lærere har ajourført årets undervisningsplaner efter de to målbeskrivelser.  

 

http://www.kildeskolen.dk/
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Udvikling af materialer 

Faggrupperne arbejder fortsat med at finde og udvikle materialer, som i endnu større grad 

efterlever målene, der stilles i Fællesmål 2009 og nu Forenklede Fælles Mål. Vore krav til 

undervisningsmaterialerne er igen:       

 

1. Materialet skal være indbydende (typografi, sideopstilling, farver og billeder) uden at 

overskygge det faglige indhold.  

2. Materialet skal være skrevet i et alderssvarende sprog. 

3. Teksterne skal give klare definitioner af fagord.  

4. Gennemgangen af hvert emne og forløbet af emnerne i materialet (indlæringsgradient eller 

didaktik) skal udfordre eleverne maksimalt uden at gøre faget unødvendigt vanskeligt.        

5. Materialet skal være formuleret således, at grundstudiet af nye områder foregår på skolen, 

mens rutinedel, afprøvninger og undersøgelser kan foretages som hjemmearbejde.  

6. Materialet skal stimulere eleverne til at foretage deres egne undersøgelser.      

Hvor en lærer vælger at benytte materiale fra et bogforlag, som ikke efterlever disse krav, 

skal læreren fortsat ad anden vej tilvejebringe punkterne 1 til 6, eventuelt ved selv at 

indsamle eller forfatte materialet.  

 

Aktiviteter 

Kildeskolens undervisning omfatter meget andet end at "sidde ned og læse bøger".  

I det forløbne skoleår havde vi atter haft fokus på klassernes deltagelse i relevante aktiviteter 

udenfor skolen og besøg af fagfolk på skolen: Opvisninger til sommer- og julefest, lejrskole 

eller studieture for alle klasser, skak, Roskilde Dyrskue, dyrevelfærd, førstehjælp, 

skolefodbolde, forsøg med nærende morgenmad, Elevråd arbejde med toiletforhold, 

Miljørådet og det tredje Grønne Flag, skolefodbold, temauge om Gode Manerer, deltagelse i 

masseeksperiment, projektuge for 9. og 10. klasse, teaterture, Luciakor, Uddannelsesmesse, 

adskillige besøg på Experimentarium, Go-Cook, praktikpladser, brobygning, workshop med 

DTU, tyskholdets tur til Berlin, regnskovsprojekt, deltagelse i gyserfilm, filmforevisninger 

og netsøgning, besøg fra Verdensnaturfonden, Byløb, besøg på Amagerforbrænding og 

Avedøre Spildevandscenter, DM i RoboCup, arbejde med genbrugspapir, fastelavnsfest, 

Kemi i Hverdagen, Genbrugsspil, Lokalkendskab, Vandraketter, besøg i DR-byen, 

Genbrugsdage i Valby med lokaludvalget, Musical, cykelprøve, skolehave og adskillige 

projektfremlæggelser.  

De mangeartede projekter leder samlet i én retning: At eleverne orienteres om bredden i vort 

samfund og kultur, og at de oplever, at de kan tage del i og påvirke udviklingen.  
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Sidste skoleårs resultater og tiltag 

Afgangseleverne i 9. klasse fik atter gode karakterer.  

Her en sammenligning af grundskolernes karaktergennemsnit 2013 med Kildeskolens 

karaktergennemsnit 2014 (Opgørelsen over 2014-tallene fra Undervisningsministeriet 

kommer først i starten af 2015): 

Fag 
Danske grundskoler 
gennemsnit 2013  

Kildeskolen  
    2014         

Dansk, læsning   6,5 7,5 

Dansk, dansk retskrivning 6,4 6,5 

Dansk, skriftlig fremstilling 6,3 7,0 

Dansk, mundtlig 7,5 7,0 

Matematik, færdighed 7,1 8,3 

Matematik, problem 6,1 6,3 

Engelsk, mundtlig 7,5 8,2 

Fysik, mundtlig/praktisk 6,4 8,7 

Samlet gennemsnit 6,7 7,4 

 

Til sammenligningen bør nævnes, at mere end 50 % af årets afgangselever var af anden 

etnisk herkomst, hvilket ellers kunne forventes at give et lavere karakterniveau.   

I de skriftlige dele af faget dansk skabte faggruppen flotte resultater grundet et særdeles 

bevidst og målrettet arbejde med materialer og Fællesmål.   

 

I faget matematik gav arbejdet med de matematiske værktøjer igen gode resultater i 

Færdighedsregning.  

To lærere deltog i løbet af skoleåret i et kursus om undervisning i matematik med fokus på 

kompetencerne i den mundtlige del. Inspireret af kurset blev undervisningen af 

afgangseleverne omlagt, og det resulterede i et gennemsnit på 9,0 i det udtrukne fag mundtlig 

matematik. 

Den matematiske faggruppe arbejder derfor med at forbedre materialer og undervisning helt 

fra indskolingen, så den bliver mere anvendelsesorienteret. Dette skal styrke den skriftlige 

problemløsning, der kun lå 0,2 point over landsgennemsnittet. 

En tilsvarende styrkelse kommer til at ske i faget mundtlig dansk.  

I faget fysik/kemi var der atter gode resultater, og det samme kan siges om faget engelsk. 
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Folkeskolereformen 

Selv om reformen var rettet mod folkeskolerne, valgte vi at tage godt imod de nye 

retningslinjer.   

Fra det nye skoleår modtager eleverne således flere lektioner i forskellige fag, og vi arbejder 

forsøgsmæssigt med at udvikle området læringstid.   

Vi har dog undladt at indføre tyskundervisning i 5. og 6. klasse, da vi foretrækker at fokusere 

på dansk og engelsk grammatik. Vi fastholder også skolens to lektiecaféer, der tilbyder hjælp 

til eleverne mandag til torsdag indtil 16:30, selv om reformen kun strækker sig til at tilbyde 

lektiehjælp 2-3 timer ugentligt. Det er godt at komme hjem uden lektier!     

Med reformen og nye arbejdstidsregler for lærere følger et behov for nye lokaler. Derfor er 

vi i gang med at indrette et sløjdlokale, et lokale til praktiske aktiviteter og at arbejdsrum til 

lærernes forberedelsesaktiviteter. De tre lokaler forventes at være færdigindrettede i løbet af 

september.        

 

Personale 

To af vore lærere gik på pension ved overgangen til skoleåret 2013-2014, og en tredje lærer 

gik på barselsorlov i april 2014.   

Derfor ansatte vi tre nye lærere, her af én som barselsvikar.        

De tre er faldet godt til og gør et glimrende stykke arbejde med eleverne.  

Da to lærere mere pensioneres indenfor få år, er det vores plan at ansætte den nuværende 

barselsvikar samt en tidligere ansat lærer. Begge har udtrykt et stærkt ønske om dette, ingen 

parter er dog bundne af denne hensigtserklæring.          

Den tidligere ansættelse af en undervisningsassistent, som gav individuel hjælp til elever 

med behov, styrker fortsat undervisningen i indskolingen, hvorfor vi fortsætter med denne 

ordning.   

 

Andet 

Vi ønsker fortsat at styrke elevernes sprogudvikling. Lærerne skal udpege og definere 

fagord, som knytter sig til hvert klasseniveau og gøre disse skriftligt lettilgængelige for 

eleverne.   
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Anvendelsen af IT i undervisningen skrider planmæssigt frem. Vores IT lokale fungerer efter 

hensigten uden unødige omkostninger.  

Der er fortsat filmforevisning i fælleslokalet på 2. sal og i IT lokalet.  

Et forsøg med anvendelsen af tablets i undervisningen er ikke færdiggjort.      

 

Der skal arrangeres computere i samtlige klasselokaler.    

Elevrådets arbejde med toiletforhold samt pedellernes og rengøringsfirmaets ekstra indsats 

gjorde faciliteterne langt mere brugbare dagen igennem. Det er vores ønske, at det nye 

elevråd, som blev valgt og indsat i starten af september, fortsætter dette arbejde, som gavner 

alle på skolen.       

Elevrådet ønsker fortsat at arbejde med venskaber på tværs af klasserne. 

 

Studiemetoden 

Med hensyn til Hubbards studiemetode er årets seks indsatsområder:   

1. Lærernes valg eller udvikling af materialer med ordlister   

2. Tidlig indlæring af studiemetoden gennem teater, leg etc.                                                             

3. Forbedring  af studiekurset Lær Hvordan Man Lærer  

4. Klassernes årlige genopfriskning af den praktiske anvendelse af studiemetoden 

5. Styrkelse af Quals arbejde med eleverne 

6. Forældres deltagelse i studiekurset.  

 

Med 186 elever har vi fem elever mere end sidste skoleår.  

Skolen klarer sig godt økonomisk og den faglige udvikling fortsætter.  

 

 

Niels Bergstedt 

Skoleleder 

                   

Anna Lawaetz 

Viceskoleleder 
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Bilag til Evaluering 2014: Statistikker 
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Forskere på besøg 
  

I uge 39 var det Dansk Naturformidlings Festival og Kildeskolen deltog i flere områder.  Vi 

havde mulighed for at få besøg af 3 forskellige forskere, og det blev brugt til fulde, med 

foredrag i 5.,7. og 9. klasse.  

 

Bio-mediciner i 7. klasse (ja, og bonusforedrag i 9. klasse) 
 

Anne Louise kom hele vejen fra 

Odense for at holde foredrag om 

sin forskning indenfor behandling 

af Altzheimers sygdom. Hun 

gennemgik de forskellige trin af 

sygdommen, og hvordan man i dag 

forsøger at finde en god måde at 

diagnosticere sygdommen på. Hun 

fortalte, at der endnu ikke findes en 

egentlig behandling af sygdommen, 

og at hun hjælper med at finde ud 

af så meget om den, at man en dag 

kan kurere den.  

  

Da Anne Louise havde holdt 

foredrag for 7. klasse, ville hun også gerne holde det for 9. klasse, så de fik et bonus-

foredrag! 

  

  

  

Kemi-ingeniør og doktor i vulkan-kemi i 5. klasse 
 

Flemming kom fra DTU og holdt foredrag for 5. klasse. Han er doktor i vulkankemi og ved 

rigtig meget om vulkaner, tsunamier og kemi. Det var super spændende at se og høre om, 

hvordan vulkanerne bliver skabt, hvilke kemiske reaktioner der indgår og hvordan de 

påvirker vores klima. Han har selv besøgt de fleste af verdens største vulkaner. 

  

Det var første gang Flemming holdt foredrag for så unge elever, da han normalt er lektor på 

DTU og underviser på universiteter eller holder foredrag på gymnasier. Men han var rigtig 

god til at fortælle, så vi kunne forstå, hvad der blev sagt.  

  

Han indledte også sit foredrag med at tale om, hvor vigtigt det er at studere. For hvis man 

studerer og lærer meget, kan man blive det, man gerne vil. 
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Svampe-Ulf i 9. klasse 

  
Ulf, der også kommer fra DTU,  

holdt et spændende foredrag om 

skimmelsvampe i 9 klasse. Han 

ved rigtig meget om alle slags 

skimmelsvampe og holdt et langt 

og meget humoristisk foredrag for 

9. klasse. Vi lærte blandt andet, at 

svampe ligner dyr og mennesker 

mere end planter, at de fleste 

svampe har en god og en dårlig 

side, forstået på den måde, at 

mange svampe kan gøre os syge, 

men kan også bruges til noget 

gavnligt. Ulfs arbejde er at finde 

ud af, hvad de forskellige svampe 

kan udrette på både den gode og den dårlige måde.  

I årets kommende masseeksperiment skal vi atter undersøge hvilke svampe, der er i luften på 

skolen. Det er Ulfs kollega Betina, som vi skal sende undersøgelsesresultaterne til. Så han 

lovede at hilse hende fra os. 

  

Det var plads til mange gode spørgsmål, og Ulf syntes det var nogle rigtig søde elever, vi 

har. Vi vil rigtig gerne have ham på besøg igen.  
  
 

Centimeter-maraton 
  

Som forældre kan vi tage vore børn med til mange 

spændende aktiviteter udenfor skolen.  

  

Lørdag den 13. september var der Centimeter-maraton på 

Frederiksberg. Her kom Rasmus Klump og varmede op 

med de 650 børn, der skulle ud på ruten.  

  

Efter løbet fik børnene et certifikat og en medalje og 

kunne blive fotograferet med Rasmus Klump. 

  

Isabella var med og fik medalje og billede. 

  

Skriv endelig til Kildeskolenyt! om andre spændende 

aktiviteter! 
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Opvaske-forskrækkelse 
  

Igen i år skulle førstehjælpsudstyret gøres klar til 

undervisningen. Det gjorde Heidi ved at vaske alle maskerne 

i sin opvaskemaskine der hjemme. Efter endt vask dukkede 

dette syn frem. Det syntes familien var ret uhyggeligt. 
 

 

Computerspillets fortællinger 
  

 I IT undervisningen i 6.klasse kører vi et tværfagligt forløb 

med dansk, hvor man kigger på 

computerspil og de historier eller 

fortællinger, der gemmer sig i dem. 

Eleverne lærer at analysere 

computerspil, bestemme genre, 

beskrive den verden som spillet 

foregår i, hvad man må eller ikke må 

osv.  

  

Som en del af undervisningen skal 

man selvfølgelig spille nogle 

computerspil, så eleverne har haft 

lektier for, hvor de skulle spille 

hjemme til næste gang. Det var der 

ikke mange elever, der havde noget 

imod. 

  

Som årseksamen skal eleverne lave en brætspilsversion af nogle af de simple computerspil, 

som de kender. Når spillene er færdige, skal de spilles af de andre grupper i klassen med 

nedskrevne regler og beskrivelser. 

 

Ler demonstrationer 
  

I Natur og Teknik arbejder vi blandt andet med 

naturkatastrofer. For at give eleverne en ide om, 

hvordan en naturkatastrofe opstår, skal de blandt 

andet beskrive en naturkatastrofe i ler.  

 

Det giver en bedre forståelse end tusindvis af 

ord. 
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Hjerte-lunge redning 
   

I 5. klasse har vi siden 

sommerferien arbejdet med 

Førstehjælp i Natur og 

Teknik. Vi startede året 

med at gennemgå hjælpens 

fire trin, så eleverne ved, 

hvordan de kan hjælpe folk 

i nød.  

  

Siden gennemgik vi de 

forskellige måder, man 

kunne komme til skade på,  

og hvordan man yder 

førstehjælp i de forskellige 

situationer. Hvordan man 

hjælper en, der har brækket 

en knogle, forstuvet noget, 

brændt sig eller fået et sår. 

  

Nu er eleverne i gang med at øve Hjerte-lunge redning, og de er super dygtige. Alle kan give 

hjerte-lungeredning, så nu skal der øves, ind til de kan give redningen i 15 minutter. Det er 

den tid, man kan komme til at vente, før en ambulance kommer frem. Vi knokler videre og er 

snart i mål.  
 

Fysikundervisning  

  

Så er vi kommet godt i gang med 

fysikundervisningen.  

 

Det handler om at forstå de 

grundlæggende principper, der gælder i 

det fysiske univers, først og fremmest 

forståelsen af atomerne. 

  

Her er det nogle af eleverne i 10. klasse, 

der laver modeller af atomer i ler.  
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Lærere skal da også lære!  
  

Buster Filmfestival er, ud over at være et omfattende 

filmprogram for elever, som kan komme billigt i biografen og 

se undervisningsrelevante film, også en stribe workshops for 

både elever og lærere. 

  

I år var Dennis og Heidi på 2 workshops, hvor de blev 

undervist og inspireret om Apps og film.  

  

AppLab lærte dem, hvordan man tilføjer en enkelt app til 

mobilen, så eleverne kan lave deres egne apps. De lavede en 

app, hvor man både kunne sætte tekst, billede, kort og film ind. 

Det vil de helt sikkert bruge i IT undervisningen. 

  

På Film-lab lærte de at arbejde i FilmX og lave stop-motion film. Det var super nemt og 

programmet var virkelig brugervenligt, så det kommer de også til at arbejde videre med. Som 

en del af workshoppen skulle de lave en stop-motion animations film hvor de viste et 

ordsprog og satte også lyd til! 

 

De skulle også lave et undervisningsoplæg, til brug på skolen. De kaster sig over dette med 

10. klasse, når efterårsferien er afsluttet.  

  

  

 

Værktøj til det nye værksted søges!!! 
 

Hvis du har værktøj, som du ikke længere skal bruge, kunne det 

jo komme skolens nye værksted til gavn! 

 

Kontakt Søren i SFOén eller send en mail til 

niels@kildeskolen.dk 
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