
Udvikling uden ophør  
  

På Kildeskolen arbejder vi med at udvikle elevernes 

faglige viden og færdigheder, så de kommer til at klare sig 

godt i deres fremtidige uddannelser.  

 

På samme måde udvikler vi hele tiden Kildeskolen. Godt 

skal være bedre.  

 

Selv om vi allerede har flotte resultater ved 

afgangsprøverne, kan vi altid forbedre lokaler, materialer, 

formidling og samarbejde i klasserne ‒ alt sammen for at 

skabe en bedre skole og dygtigere elever.  

 

Lærerne forbedrer undervisningsmaterialerne, vi afprøver 

og udvikler indholdet af den nye læringstid, vi gennemgår 

og styrker formidlingen af studiemetoden - kan den ske 

gennem teater og leg? Et sløjdlokale indrettes og tages i 

brug, det samme sker med et lokale til håndarbejde og 

billedkunst, Miljørådet arbejder med hverdagens kemi og 

belønnes med det fjerde Grønne Flag, Elevrådet arbejder 

med venskabsvenner og boldbur, forældre deltager i 

renodage - og så skal vi altså snart have den teaterscene!           

 

Ja, udviklingen sker uden ophør! 

 

Tak til alle forældre, elever og lærere der har bidraget til 

denne udvikling med stort eller småt! Vi glæder os til at se 

jer alle til Julefesten!     
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Skolekalender  

December                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mandag 1.  

Tirsdag 2.  

Onsdag 3.  

Torsdag 4.  

Fredag 5.  

Lørdag 6. JULEFEST 13:00 til 17:00 
  

Mandag 8. Workshop for 8., 9. og 10. klasse om Menneskerettigheder  

Tirsdag 9.  

Onsdag 10. March for Menneskerettigheder 10-15!   

Besøgsdag i  Børnehaveklassen 10-12 

Forældrekonsultation 8. klasse 

Torsdag 11.  

Fredag 12.  

  

Mandag 15.  

Tirsdag 16.  

Onsdag 17.  

Torsdag 18.   

Fredag 19. Sidste skoledag før juleferien! SFO og Klub er åbne  

  

Mandag 22.  

 

 

 

 

 

 

 

JULEFERIE - Skole, SFO og Klub er lukket. 

 

 

Tirsdag 23. 

Onsdag 24.  

Torsdag 25. 

Fredag 26. 

 

Mandag 29. 

Tirsdag 30. 

Onsdag 31 

Torsdag 1/1   

Fredag 2/1   

Vi ses igen mandag den 5. januar 2015! 
 

Husk at der er kaffe i SFO’en fredag den 12.!  



 

 

3 
 



 4 

Åben Skole 
 

 

Torsdag den 6. november deltog vi atter i det 

landsdækkende arrangement Åben Skole, hvor forældre 

kunne besøge friskoler og folkeskoler for at stifte 

bekendtskab med de mange forskellige tilbud. 

 

Vi fik besøg af 5 forældrepar, der gerne ville vide mere om 

skolen.  

 

 

 

Terminsprøve i 8. 

klasse 
  

I 8. klasse var der terminsprøver i fagene 

dansk læsetest, retskrivning, stil og mundtlig 

fremstilling, færdighedsregning og 

problemregning, engelsk læse- og 

lytteprøve, biologi, geografi og skriftlig 

fysik. 

 

 

 

Miljørådsmøde 
  

I november afholdt Miljørådet 

en del møder for at planlægge 

Grønt Flag festen, så det nye 

flag kunne hejses og fejres 

med maner.  

 

Rådet havde da også lige tid til 

en fin flagermuskage til 

Halloween! 
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 Skolesundhedsplejens tilbud 

 
Skolesundhedsplejersken følger jeres barns sundhed og trivsel 

gennem hele skoleforløbet og jeg ønsker et godt samarbejde med 

jer som forældre og med jeres barn.  

Sundhedsplejens tilbud består af individuelle samtaler og 

undersøgelser i: 

-0. Klasse 

-1. Klasse 

-5. Klasse 

-8. Klasse 

 

Inden disse samtaler vil jeres barn få en invitation med hjem og et samtaleark, som samtalen 

vil tage udgangspunkt i, der skal udfyldes derhjemme. 

Der er mulighed for Åben Konsultation for elever og forældre på alle klassetrin. Har du 

eller dit barn brug for nogen at snakke med om sundhed, helbred og trivsel, kan du kontakte 

sundhedsplejersken. Det kan dreje sig om f.eks. høre- og synsprøve, bekymring om overvægt 

eller vækstproblemer, trivsel i klassen eller hjemme, dødsfald i nærmeste familie, prævention 

og meget mere. Du kan kontakte mig på nedenstående telefon nummer eller lægge en besked 

i min postkasse. Du/i er også velkomne til at kigge forbi mit kontor (det samme som UU-

vejlederens) ml. 8-9 om fredagen eller efter aftale. 

 

Samtykke 

Sundhedsplejen er en integreret del af det at gå i skole i Danmark, og det er derfor blevet 

politisk besluttet af Børne- og Ungdomsudvalget i Borgerrepræsentationen i Københavns 

Kommune, at Sundhedsplejen ikke længere skal indhente samtykke fra jer forældre for at 

kunne tale med børnene i kommunens skoler, så længe det drejer sig om det almene 

sundhedsplejetilbud i skolen, som beskrevet ovenfor. 

Sundhedsplejen har dog altid været et tilbud, og I er velkommen til at give besked til mig, 

hvis I ikke ønsker, at jeres børn deltager I sundhedsplejens samtaler eller aktiviteter. 

Hvis sundhedsplejen ønsker at tale med jeres børn ud over det almene tilbud, eller ønsker at 

inddrage samarbejdspartnere uden for skolen, skal vi som altid først indhente samtykke fra 

jer forældre.  

Du kan læse mere om lovgrundlaget og sundhedsplejens tilbud på sundhedsplejens 

hjemmeside: www.kk.dk/sundhedsplejen 

 

Kontaktdata 

Christina Rud 

Tlf.:  60378374 

Træffes fredage ml. 8-9 eller efter aftale.

http://www.kk.dk/sundhedsplejen
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Filmkundskab 

Af Dennis Greve Christensen 
 

 

Læringstiden har åbnet for nogle helt  

nye muligheder. 

  

Det er her, at eleverne kan slippe  

bøgerne og arbejde med forskellige praktiske 

emner og aktiviteter. 

 

I 8. klasse har de en lærer, der har mange filmproduktioner bag sig - det er mig - og dermed 

blev det muligt for klassen at kaste sig filmkundskab. 

 

Eleverne kommer til at bevæge sig på en tidsrejse gennem forskellige filmkategorier, fra 

stumfilm til nutidens dogmefilm.  

 

Indtil jul gennemgår eleverne filmklip fra forskellige filmgenrer og får kendskab til berømte 

scener og replikker som f.eks. Dirty Harrys udødelige replik: ”Ask yourself one question, do 

I feel lucky? Well do you, punk?” Der vises klip fra store film som Godfather III, Starwars, 

Jurassic Park og Titanic, og elever får bl.a. kendskab til de store instruktører Steven 

Spielberg, Ole Bornedal, Quentin Tarantino. Der er opgaver til filmklippene og 

gennemgangen af hver filmkategori afsluttes med en spillefilm – eleverne har eksempelvis 

set den udødelige klassiske spaghettiwestern, ”Den gode, den onde og den grusomme”. 

 

Efter jul fortsætter eleverne med yderligere praktisk arbejde. De deles i hold, vælger en 

bestemt filmkategori og skal så lave en klassisk scene fra denne kategori. Et enkelt hold 

kommer til at arbejde med filmplakater og reklamesøjler. Der skal arbejdes med fotografier, 

der forstørres, skæres ud i pap og står som reklamesøjle for klassens projekt. Grupperne 

fremlægger deres scener for et prøvepublikum, som er skolens personale. Derefter 

fremlægger de for klassens forældre kombineret med en hyggeaften med fællesspisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Skolen er et sted, hvor børn bør lære at studere, og hvor de kan blive forberedt til at 
tage fat på tilværelsens realiteter, lære at klare tilværelsen kompetent og blive klar til at 
overtage morgendagens verden, hvor de voksne af i dag vil være midaldrende eller 
gamle."  
 
L. Ron Hubbard, Vejen til Lykke  
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Honningsmagning 
 

Biologilæreren har jo lagt fire 

prøvesmagninger ind i 

undervisningsplanen i de store klasser.  

 

Der  var chili i sensommeren, honning i 

efteråret, der kommer mejeriprodukter til 

vinter og vi slutter af med chokolade til 

foråret. 

 

Prøvesmagningen af honning gik anderledes udramatisk end chilismagningen. Læreren 

havde valgt 5 forskellige typer honning med indhold fra forskellige planter, med forskellig 

konsistens, farve og smag. 

 

Der var også tid til spændende paratviden: Vidste du, at der findes 25-30.000 arter af bier i 

verden, 7 af dem er honningbier og at én af dem, den brune bi, kun holder til i Danmark? 

Vidste du, at mennesket har samlet honning fra bier de sidste 13.000 år, dokumenteret af de 

første hulemalerier? 

Vidste du at en bi må flyve ca. 5000 gange for at skaffe nektar nok til et kilo honning? 

  

 

Leg med ord 
 

I 3. klasse har vi brugt en del timer på 

"praktisk grammatik".  

 

Grammatik kan godt være lidt tørt, og derfor 

blev det besluttet, at der skulle leges 

grammatik. Eleverne skulle spille, vise og 

mime både navneord, udsagnsord og 

forholdsord.  

 

For eksempel skulle hver elev trække et kort 

med et forholdsord, og efterfølgende vise 

ordets betydning, mens de andre skulle 

gætte.  

 

På billedet viser Elena over stolen.  
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March for Menneskerettigheder 
Af Niels Bergstedt 

De Forenede Nationers 

Verdenserklæring om 

Menneskerettigheder blev 

formuleret i 1948, tre år 

efter stiftelsen af FN.  

Erklæringen fastslår, at 

hvert eneste menneske på 

kloden har nogle 

grundlæggende 

rettigheder, der skal 

beskytte dem mod folk, 

som ønsker at skade eller såre. Rettighederne er skrevet med henblik på at støtte mennesker i 

at leve sammen i fred. 

Når menneskerettigheder er ukendte eller når de ikke fastholdes, kan følgen være 

diskrimination, intolerance, uretfærdighed og undertrykkelse - forhold vi desværre kender alt 

for godt til gennem radio og fjernsyn. 

Menneskerettighederne har dog også stor betydning for den 

måde vi behandler hinanden på i Danmark!  

For at give eleverne større kendskab til rettighederne har vi 

valgt at afholde en workshop for eleverne i 8., 9. og 10. 

klasse med materialer fra foreningen Unge for 

Menneskerettigheder, hvor rettighederne gennemgås og 

diskuteres.  

Vi har også meldt os til et fælles arrangement mellem 

Valbyskolerne, hvor vi marcher for Menneskerettighederne 

onsdag den 10. december - den dag hvor verdenserklæringen 

blev vedtaget i FN.  

Turen går fra Kildeskolen til Valby Medborgerhus ved Toftegårds Plads, hvor der er taler og 

underholdning.   

MARCH FOR MENNESKERETTIGHEDER 
i Valby 10.december kl. 12-15 

Vi mødes foran Kildeskolen - alle er velkomne til at deltage!    
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Unplugged 
  

I 4. klasse har vi arbejdet 

med materialet 

Unplugged.  

 

I forløbet lærer eleverne 

om fremstilling af energi 

og hvilke brændstoffer vi 

bruger i Danmark. Vi 

snakker om  at spare på 

strømmen ved at slukke 

for apparaterne i stedet 

for at lade dem stå tændt, 

når vi ikke bruger dem. 

Eleverne har været 

hjemme og tælle lamper, 

og vi har regnet ud, hvor 

mange kroner man kan 

spare om året, hvis man slukkede helt.  

  

Vi prøvede også at lave et citron-batteri, hvor fire halve citroner fik en diode til at lyse. 
 
 

 

Andrew og Hilda 
  

I 3. klasse har vi gennem flere uger arbejdet 

med et forløb om to afrikanske børn, Andrew 

og Hilda, og hvordan deres hverdag foregår i 

Burime i Uganda.  

 

Eleverne har lavet en rigtig flot planche om de 

to børn og deres familier, hvor man kan se 

hvordan de lever og bor.   

 

Meget, meget flot. 
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Miljørådet gør klar til fest 
  

I de sidste uger har der været stor aktivitet i 

Miljørådet. Der er lavet plakater og andre 

udstillingsgenstande ting til Grøn Flag festen, der 

holdt møder og sat op. 

  

Fredag var 

der vildt 

gang i 

køkkenet 

med elever 

fra flere 

klasser, 

som hjalp 

med at 

sætte op og 

lave 

lagkager.  

 

Det blev til ni velsmagende lagkager, som Junie fra 

9. klasse havde dekoreret på smukkeste vis.  

  

Tusind tak for hjælpen til alle der var med - det 

blev en rigtig dejlig fest, hvor vi kunne fejre 

skolens miljø-arbejde. 

 

Det røde æble 
  

Ud over det grønne flag fik 

skolen også et rødt æble til 

at sætte på det æbletræ, der 

hænger på fortrappen. 

Miljørådet satte æblet på 

træet op til Grøn Flag 

festen. 
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Grønt Flag fest 
  

  

  

  

  

 

 

 

 Så fik vi det fjerde Grønne Flag!  

 

Peter Juul fra Valby Lokaludvalg kom og 

hejste flaget og holdt en meget fin flagtale 

om det store arbejde, der går forud for 

modtagelsen af flaget. Han talte også om, 

at eleverne skulle vedblive med at sige til 

de voksne, at de skal passe på miljøet - for 

det virker faktisk! 

  

Der var lagkager, pyntet med forskellige  

miljømærker, mange slags saftevand og 

kaffe. 

  

Miljørådet udstillede de ting, der var 

arbejdet med i årets løb, og guidede 

gæsterne rundt i udstillingen.  

 

Det sidste års arbejde handlede om kemi i 

hverdagen, hvor eleverne lærte om de 

mange stoffer, der er almindelige i de 

produkter, vi finder i vore hjem. Vi har 

snakket om E-numre, og eleverne har 

kigget på tilsætningsstofferne i deres 

daglige kost.  

  

Der findes faktisk 26 allergifremmende 

stoffer, som man skal undgå, og det gjorde 

stort indtryk, at de faktisk er i mange 

almindelige varer. Man kan undgå dem 

ved at købe svanemærkede varer eller 

holde øje med indholdsbeskrivelser på 

produkterne.  

 

Vi uddelte også små kort med de 26 

stoffer, som man kan have med i sin pung 

eller taske, når man er ude at handle. 

  

Der var også sat nogle spændende 

aktiviteter op, så de besøgende kunne 

prøve kræfter af med vandflaskebowling 

eller Kims leg. 
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Læringstid 
Af Karen Marie Juel 

 

Endelig tid til at eksperimentere og afprøve  

praktiske aktiviteter! 

 

9. klasse havde det skønt, fik løbet en masse og 

var gode til at udnytte den skønne sensommer til 

udfordrende rundboldkampe på KBs boldbaner. 

Der blev også kokkereret i køkkenet og skabt nye 

bud på en frokost, der egner sig til en lang 

skoledag. Klassen var også på besøg i de 

kongelige stalde - heste i midten af København?` 

 

I 6. fik fantasien frit spil. Uden for klassen hænger 

nu fisk, fugle og blomster, som de selv har lavet. 

Der bliver strikket og kreeret. Naboen er nu 

involveret, så vi inden længe får graveret kloge 

citater på  glasplader. 

 

 

 

Håndarbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det tidligere Klubrum blev renoveret i 

sommerferien. 

 

Resultatet er et flot og lyst 

billedkunstlokale med en masse 

forskellige redskaber, der kan udfordre 

børnenes kreativitet.   

 

Det siger sig selv, at de har modtaget det 

nye lokale med begejstring - nu er der 

bl.a. adgang til symaskiner!  

 

På billedet ses 4. klasse i fuld gang med 

at lave... , hov, er det julegaver? 

 

Vi siger ikke mere!  
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Sløjdlokalet 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sløjd med Søren i kælderen er 

blevet noget af et tilløbsstykke! 

 

Her har vi ramt lige ind i ét af 

elevernes store ønsker: At få 

lov til at arbejde med træ!  

 

Det er utroligt hvad man kan få 

ud af en kokosnød eller et 

stykke træ: Skibe, bordskånere 

og kryds-og-bolle-spil. Alt 

dette kaster de flittige og 

kreative børn sig over med stor 

fornøjelse.  

 

Søren fortæller, at man bare 

skal starte med en eller anden 

kreation  - og vupti - så er 

sløjdlokalet fyldt med børn, der 

knokler med sav, hammer, 

skrutrækker og sandpapir.  

 

Julen nærmer sig, så det siger 

sig selv, at mange af børnene er 

i gang med en større produktion 

af den slags ting, der hører til 

under juletræet!     

 

En forælder havde fået den 

gode ide at invitere andre til at 

komme med værktøj - og så 

kom bedstefar Henning på 

banen med en bunke gode 

sager, der udvidede 

beholdningen af værktøj 

betydeligt.  

 

En KÆMPE tak til Henning og 

alle andre der bidrog! 
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I ønskes alle en 

glædelig Jul og et 
Godt Nytår! 


