
Kort måned, mange aktiviteter 
 

Trods februars få dage bød måneden på en mangfoldighed 

af aktiviteter!  

 

9. og 10. klasse gik til terminsprøver og meldte sig til 

deres fremtidige uddannelser, der var talentkonkurrence, 

6. klasse serverede mad i kantinen, vi blev færdige med 

indmeldinger til den kommende 0. klasse, 5., 6. og 7. fik 

sig noget af en danseoplevelse, 4. klasse tog sig godt af 0., 

vi hjalp Dansk Arkitektur Center med afprøvning af 

undervisning, 8. klasse fotograferede med professionelt 

udstyr, der var Fastelavnsfest, Lasergame og 50'er projekt.    

 

Sådan er det at gå på Kildeskolen! 

 

Samtidig strømmede det ind med indmeldinger, så vi nu 

har 190 elever - og flere er på vej. Vær hurtig med at 

fortælle andre om vores skole - der er snart fyldt op!     

 

I marts afholder 8. klasse filmfestival, og der er fælles 

møde om Eagle Watch, som er et spændende tilbud om en 

overlevelsestur for alle elever i 6. til 9. klasse. Kom og hør 

hvad det drejer sig om!  

 

Senere på måneden drager 10. klasse af sted til Rom, mens 

6. tager på lejrskole - og til sidst er der Påskeferie!  

 
Sæt dig godt til rette og nyd Kildeskolenyt!  
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Skolekalender  

Marts                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag 2. Introduktionskursus om ungdomsuddannelser for 8. klasse 

Klassisk musikarrangement med Christine  

Forældrekonsultation 9. klasse 

Tirsdag 3. Klassisk musikarrangement med Christine 

Forældrekonsultation 10. klasse 

Onsdag 4.  

Torsdag 5.  

Fredag 6.  

  

Mandag 9. Forældrekonsultation 4. klasse 

Tirsdag 10. Forældremøde 0. klasse - starter kl. 15:00 

INFORMATIONSMØDE om Eaglewatch – læs invitationen 

Onsdag 11.  

Torsdag 12.   

Fredag 13.  

  

Mandag 16.  

Tirsdag 17. FILMFESTIVAL med 8. klasse - kl. 18:00  

Onsdag 18. Forældremøde 8. klasse - vi starter kl. 17:00 

Forældrekonsultation 5. klasse 

Torsdag 19.  

Fredag 20.  

  

Mandag 23. Studietur til Rom for 10. klasse - hele ugen 

Lejrskole for 6. klasse til torsdag  

Tirsdag 24. Forældrekonsultation 2. klasse 

Onsdag 25.  

Torsdag 26.  

Fredag 27. Forældrekonsultation 3. klasse 

  

Mandag 30. PÅSKEFERIE - SFO og Klub er åbne mandag til og med onsdag  

Tirsdag 31. Påskeferie - SFO og Klub er åbne hele dagen 

Onsdag 1/4 Påskeferie - SFO og Klub er åbne hele dagen 

Torsdag 2/4 Påskeferie - hele skolen er lukket 

Fredag 3/4 Påskeferie - hele skolen er lukket 
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Er der søskende til børnehaveklassen 2016?  
 

Tilmeldingen til børnehaveklasse 2015 er afsluttet. 

 

Da søskende kommer i første række, vil vi gerne vide, om 

der er små søskende til elever på skolen, som ikke er meldt 

ind i børnehaveklasse 2016 eller senere.       

 

Kontakt Karna på 38790140, så vi kan aftale et tidspunkt for 

indmeldelsen. 

 

  

 

   

 

Indskrivning i 10. klasse 2015  
 

Hvis du kender nogen, der leder efter en plads i 10. klasse, 

hvor eleverne forbereder sig til gymnasiet, skal de ringe til 

38 79 01 40 med det samme – vi arrangerer gerne en 

rundvisning og en personlig samtale. 

 

På hjemmesiden www.kildeskolen.dk kan de se, hvad vi har 

at tilbyde – her ligger også en brochure om 10. klasse.  

 

Vi sammensætter klassen efter samtaler med de unge og 

deres forældre.  

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

Besøg vores hjemmeside www.kildeskolen.dk 
 

 

http://www.kildeskolen.dk/
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FILMFESTIVAL 
Af Dennis Greve Christensen 

 

 

 
Tirsdag den 17. marts vil 8. klasse fremlægge deres filmprojekter for lærerne om 

eftermiddagen.  

 

Kl. 18.00 er deres forældre inviteret til fællesspisning i klassen, og derefter tager vi i 

biografen. 

 

Klassen har også lavet en udstilling om deres filmprojekt, og 9. og 10. klasserne udstiller 

deres plancher om Hollywood. 

 

Det bliver afslutningen på et langt og spændende forløb - eleverne bliver nu ikke arbejdsløse 

i deres kommende læringstid, for der er et nyt og fantastisk projekt i støbeskeen.  

 

Bare vent! 

 
 

 

Tom klassekasse? 
  

Puha! Så er der atter overskud i 

klassekassen!  

 

Ved at sælge og servere mad til 

skolens elever fik 6. klasse samlet 

penge ind til en slunken klassekasse.  

 

Med hårdt arbejde, hjemmebagte 

boller og kartoffelsuppe blev der 

skabt et godt overskud! Godt 

initiativ! 
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Bæredygtigt forbrug 
  

Dorte, der er miljømedarbejder i Valby Lokaludvalg, 

kom den 19. februar og holdt et foredrag for 9. og 10. 

klasse om de valg, man tager som forbruger. 

  

Hun medbragte en test, som alle eleverne lavede, for at 

finde ud af hvor miljørigtige deres valg egentlig er.  

 

Det var spændende at se, hvordan energiforbruget 

kunne vurderes i fire sammenhænge: Den type mad vi 

spiser, hvordan vi bor, hvordan vi transporteres i det 

daglige og hvordan vi ferierer.  

 

Det gav noget at tænke over! 

 

 

Talentkonkurrencen 

 
I februar afholdt de fire journalister fra 

Kildeskolens Ungdomsblad en 

talentkonkurrence.  

 

Der var 9 deltagere, som optrådte med sang, 

dans, gymnastik, tryllekunst, teater og  

stand-up.  

 

Det var både sjovt og nervepirrende, beretter 

de fire samstemmende!  

 

En stor tak til alle der deltog! 

 

 

 

 

Har I spændende legetøj, der ikke mere skal  

bruges? 

SFO’en tager i mod med åbne arme! 
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OVERLEVELSESTUR 

EAGLEWATCH FORCE 2015 
 

Overlevelsestur Eaglewatch Force er et tilbud, der gives til elever i 6.-9. klasse. Turen er en 

årlig begivenhed, hvor eleverne melder sig til en weekend med masser af motion, action og 

spændende udfordringer. 

 

Selve turen afholdes i perioden  

 

Fredag den15. maj kl. 19.00 – søndag den 17. maj kl. 9.00 
 

 

Der inviteres til et informationsmøde for interesserede elever og deres forældre 

 

 

Tirsdag den 10. marts kl. 19.00 på Kildeskolen 

 

 
 

Vel mødt 

Dennis Greve Christensen 
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En fed danseoplevelse 
Af Christine Astrupgaard 

 

På en smågrå tirsdag drog Mikkel, Nayla og 

Christine af sted med 5., 6. og 7. klasse. Den stod på 

tværfagligt samarbejde mellem musik og gymnastik 

– vi skulle ud og opleve danseforestillingen "360 

grader", som Uppercut Danseteater har skabt. Blev 

dagen nu lys og solrig? Ja, det gjorde den. 

 

"360 grader" handlede om løgnen, den lille hvide og 

den store sorte, og hvordan den påvirker 

omgivelserne. Man så alle mulige scenarier, for 

forestillingen handlede om forskellige 

opdagelsesrejsende og deres oplevelser.  

 

Det var virkelig flot dans, en blanding af moderne 

dans og breakdance, og danserne var meget dygtige! 

 

Efter forestillingen spiste vi vores medbragte mad, 

og så var det vores egen tur til at danse i 60 minutter 

med en professionel danser og instruktør!  

 

1/3 af eleverne gik med musiklærer Christine ind til 

moderne dans, mens gymnastiklærer Mikkel gik med 

de resterende 2/3 af eleverne til breakdance.  

 

Om var det sjovt? Ja, det var supersjovt, superfestligt 

og meget lærerigt. Og flere af os fik virkelig lyst til 

at gå til dans, da det udfordrer kroppen og 

stimulerer vores musiske og emotionelle sanser. Det 

var vist lige en opfordring til at danse!  

 

Begge forløb afsluttede med eleverne som 

optrædende. I breakdance kunne man få lov til at gå 

"ind i cirklen" og vise, hvad man havde lært, og i 

moderne dans blev eleverne delt op i grupper, som 

fik de sidste ti minutter til at skabe deres egen dans, 

som de så opførte for os andre.  

 

Meget af det var virkelig superflot!                          
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4. klasse leger med 0. klasse 

  

En mandag i februar var skoledagen helt anderledes for 0. 

klasse, for 4. klasse kom på besøg – de ville lege med alle 

børnene.  

 

Der var aktiviteter med lege, som eleverne selv fandt på 

og der blev hygget i dagens sidste timer.  

 

Godt gået, 4. og 0. klasse! 

 

 

 

Sex i Uge 6 
  

I alle klasser fra 3. til 10. er der afholdt 

Sex i Uge 6.  

 

Seksualundervisningen er meget 

forskellig på de forskellige klassetrin. I 

de mindre klasser snakker vi mest om 

grænser, øgenavne/kælenavne og lidt 

om pubertet. I de mellemste er fokus på 

puberteten, og i de store klasser snakker 

vi om seksuelt overførte sygdomme og 

om forskellige etiske problemer i forbindelse med seksualitet, graviditet, abort osv. 

  

I 3. klasse havde hver elev en genstand med, som skulle vise noget om, hvem de er. Igen i år 

var det rigtig spændende at se, hvad eleverne havde valgt at tage med. 

  

 

Varen Sætter Spor 
  

Årets Grønt Flag tema er bæredygtigt forbrug.  

 

I mange af klasserne benytter vi et hæfte, der 

hedder Varen Sætter Spor.  

 

I 6. klasse fremlagde Nicklas og Yasir deres 

undersøgelser.  
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Optagelse.dk 
  

 

Den 5. februar var vores 

uddannelsesvejleder, Jørgen, på skolen for 

at hjælpe eleverne i 9. og 10. klasse med at 

udfylde ansøgninger på optagelse.dk.  

 

Det er her, at eleverne søger næste trin i 

deres uddannelser: 10. klasse, efterskole, 

gymnasiet eller en erhvervsfaglig retning.   

 

Alle elever har nu besluttet sig for, hvilken 

uddannelse de vil fortsætte med, når 

skoleåret er afsluttet.   

 

 

 

DAC afprøver 

undervisning i 6. 

klasse 
  

  

Julie fra Dansk Arkitektur 

Center, DAC, kom forbi den 

5.februar for at låne otte elever 

fra 6. klasse.  

 

De skulle afprøve et 

undervisningsforløb, som DAC 

gerne vil bruge i deres 

skoleservice.  

  

Efter forløbet, som foregik i IT lokalet, fortalte eleverne, at de havde lært om, hvordan vi i 

fremtiden kan dele flere faciliteter, end vi gør i dag. For eksempel var det muligt, at man 

boede i en bygning, der også fungerede som skole, så beboerne kunne udnytte skolens 

køkkenfaciliteter om aftenen. Man kunne jo også deles om legepladsen! 

  

Eleverne byggede også deres eget forslag til en såkaldt Deleby. 
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Kanonfotografer 
Af Dennis Greve Christensen 

 

Khizar og Lucas i 8. klasse fik lov til at 

låne et Canon spejlreflekskamera fra Click 

Foto i Næstved, som samarbejder med 

skolen om klassens filmprojekter. 

 

Tirsdag den 17. februar skulle de tage 

gruppebilleder til deres brochure om 

filmprojekterne. Khizar sørgede for 

lyssætning og Lucas styrede kameraet.  

 

Der var hektisk aktivitet i de 2 timer, der 

gik med at tage 154 fotografier, som skulle 

vurderes med fotografernes kritiske 

øjne. 

 

Dette billede af Saffa og Poonam 

blev et pletskud. 

 

Torsdag den 19. februar fik 7. og 8. 

klasse besøg af Lommefilm.dk.  

 

Eleverne skulle på kursus om at 

lave informationsvideoer ved hjælp 

af iPads.  

 

Videoerne skulle informere om 

hjertemassage via Trygfonden. Eleverne 

stemte om den bedste video, som nu går 

videre til en landsdækkende konkurrence. 

Præmien er en omgang biografbilletter til 

hele klassen. 
 

 

 

 

 

Marina, Nosher og Frederick er dybt  

koncentrerede, mens de ser en scene igennem. 
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Fastelavn 
 Af Anna Lawaetz 

 

Mandag d. 16. februar holdt vi, 

traditionen tro, en fastelavnsfest 

for eleverne i 0. - 4. klasse.  

 

Eleverne kom flot udklædte, og vi 

startede med at slå katten af 

tønden. 

 

Dernæst kunne de hygge sig med 

forskellige konkurrencer og 

sanglege. Ja, der var både 

lakridsspisning om kap, raflen om 

karameller og stoledans.  

 

Det blev en rigtig hyggelig 

mandag! 

  

Dyb koncentration  
 

Eleverne i 9. og 10. klasse arbejde 

en hel uge med årets andet sæt 

terminsprøver i skriftlig 

fremstilling i både dansk, engelsk 

og tysk, færdighedsregning, 

problemregning, dansk 

retskrivning og læsning samt 

skriftlig geografi og biologi.  

 

Med terminsprøverne kan vi 

vurdere, hvilken indsats eleverne 

skal yde for at klare sig godt til 

eksamenerne, der afholdes i maj 

og juni.  

 

Med blot få måneder tilbage af 10 eller 11 års skolegang er vi sandelig i opløbssvinget!  

 

I starten af marts afholdes forældrekonsultationer, så alle – både elever, lærere og forældre – 

ved, hvad der skal foregå, inden eleverne kan holde afgangsfest og gå på sommerferie.        
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30 års jubilæum - den store dag nærmer sig! 
Af Niels Bergstedt 

 

 

I 1985 slog en gruppe forældre sig 

sammen for at lave en skole, der gjorde 

brug af L. Ron Hubbards studiemetode.  

 

Efter en sommerferies slid med hammer, 

søm og gipsplader, åbnedes dørene for 

godt 45 elever, fordelt i fem klasser.  

 

Mari-Ann Lind var skoleleder, og med sig 

bragte hun en gruppe af lærere, der alle 

var erfarne med studiemetoden og 

indholdet af de forskellige fag. Ja, vi 

nyder stadig godt af grundlæggernes 

erfaringer og tilstedeværelse: Anna Lawaetz, Lilian Dohn, Hanne Ginge og Karen Marie Juel 

har fulgt skolen fra første dag.  

 

Men ikke nok med det. Blandt lærerstaben tæller vi i dag flere af skolens tidligere elever: 

Emily Cook, Maria Märcher, Rikke Pedersen, Zishan Ali og Anne-Mette Rix, som ad åre 

skal tage over og bære mange års traditioner videre.          

 

Ja, 30 år er gået, vi har flyttet adresse 2 gange for at efterkomme tilgangen af nye elever, og 

vi har nu fast residens på Høffdingsvej 14, hvor vi med 190 elever er ved at være ”fyldt til 

randen”.  

 

Det skal da fejres!      

 

Derfor afholder vi 30 års jubilæumsfest i 

starten af det kommende skoleår.  

 

Lige nu vil vi gerne høre fra tidligere 

elever, som gerne vil være med til at 

skabe en fornøjelig og festlig dag! 

 

Hvis du er en af dem, skal du ringe til 

Niels på 38790140 eller sende en mail til 

niels@kildeskolen.dk – lad os høre fra 

alle dem, som gerne vil være med til at 

lave en fest, der huskes mange år frem i 

tiden!   

mailto:niels@kildeskolen.dk
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Med 7. klasse til Lasergame 
Af Maria Märcher 

 

7. klasse valgte "lasergame" som belønning for 

deres superflotte eksamensproduktion lige inden 

juleferien – den var 12,1 eksamener i gennemsnit pr. 

elev!  

 

Tirsdag d. 10. februar drog vi derfor ud til Shoot To 

Thrill i Kongelunden for at deltage i et 2-timers 

lasergame-arrangement.  

 

Der var masser af fart over feltet, taktik og 

indlevelse. Fed oplevelse! 

 

 

 

 

 

50'er projekt i 6. klasse 
Af Maria Märcher 

 

6. klasse arbejdede de første 3 uger af februar 

med emnet "The 50's" (50'erne) i engelsk.  

 

Som oplæg så de filmen "Grease" og lavede 

derefter gruppe-projekt omkring ungdom, 

musik, mode eller kønsroller i 50'ernes USA.  

 

Det affødte flotte fremlæggelser, hvor nogle af 

pigerne var gået all-in på 50'er-looket.  

 

Anna, der valgte emnet musik, havde bygget en 

superfed look-alike 50'er radio, som 

selvfølgelig spillede de største hits fra 

dengang.  

 

Dygtige og kreative elever!  

 

 


