
Sommerferien nærmer sig...  

 

Mens 9. og 10. klasse går til de afsluttende prøver, foregår 

der en hel masse andre ting på Kildeskolen – der var 

blandt andet overlevelsestur, morgensang og elevers 

oplevelse af en smuk koncert som afslutning af projektet 

Musik På Tværs!     

 

Når prøverne er færdige, afholder vi traditionen tro den 

store afgangsdag med karamelkast, vandkamp og aftenens 

dimissionsfest for de 28 elever og deres forældre. Det sker 

den 22/6.          

 

Ferien er nær, så du skal huske at melde dine børn til 

SFO’ens aktiviteter eller Sommerskole – vi skal vide, hvor 

mange der kommer for at arrangere aktiviteterne.  

Tilmeldingsblanketter er afsendt! 

  

Og ellers kan du her i Kildeskolenyt! læse om nogle af 

de majs aktiviteter - som sædvanlig var der ”gang i  den”.       

 

Husk også at deltage i årets Sommerfest – eleverne 

forbereder sig med underholdning og forskellige 

konkurrencer - mærk dagen af i din kalender:  

                                 Lørdag den 13/6! 

 

Og ellers vender skolebladet tilbage den 1. september...  
 

God sommerferie! 
 

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   

Kildeskolen  

Høffdingsvej 14 

2500 Valby 

Kontor: 38790140 

Lærervær.: 38797140 

 

Juni 2015 

15. årgang nr. 6  

Indhold: 
* Kalender juni og juli 

* Overlevelsesturen 

* Afgangsprøver 

*  Tidsrejse 

* Sommerfesten 

* Musik På Tværs 

* Middelaldermarked 

* Jubilæum og Gammel  

 Elev Fest 

 … og en masse andet! 

  
 

© 2015 ved Kildeskolen Valby. Alle rettigheder forbeholdt. Kildeskolen, Valby har licensrettighed til at 

bruge Applied Scholastics TM (anvendt læring) undervisningsmetode. Applied Scholastics TM er et 

indregistreret vare- og servicemærke, ejet af ABLE Int. (Association for Better Living and Education 

International) og brugt med dets tilladelse. 
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Skolekalender – for juni og juli 

Juni                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mandag 1. MDTL. EKSAMEN 9.: DANSK  

Tirsdag 2. MDTL. EKSAMEN 10.: DANSK 

Onsdag 3. MDTL. EKSAMEN 10.: DANSK 

Torsdag 4.  Forældremøde 7. klasse 

Fredag 5. Grundlovsdag – hele skolen er lukket 

  

Mandag 8. MDTL. EKSAMEN 9.: FYSIK  

Tirsdag 9. MDTL. EKSAMEN 10.: FYSIK 4. og 5. klasse er på  

Onsdag 10 MDTL. EKSAMEN 10.: FYSIK lejrskole hele ugen 

Torsdag 11.   

Fredag 12.   

Lørdag 13. SOMMERFEST!!! 

  

Mandag 15. MDTL. EKSAMEN 9.: ENGELSK 

Tirsdag 16. MDTL. EKSAMEN 10.: ENGELSK 

Onsdag 17. MDTL. EKSAMEN 10.: ENGELSK 

Torsdag 18.  

Fredag 19. MDTL. EKSAMEN 9.: HISTORIE 

PREMIERE: 6. klasses musical: Ungdomskilden 

  

Mandag 22. Sidste skoledag for afgangseleverne:  

Karamelkast/ rundbold mod lærerne 

19:00: Fest for afgangselever og deres forældre 

Tirsdag 23. Forældremøde 2. klasse 

Afgangselever fra 10. skal have morgenmad hos Niels 

Onsdag 24. Afgangselever fra 9. skal have morgenmad hos Karen Marie 

Torsdag 25. Alle klasselokaler rengøres og ryddes op   

Fredag 26. Sidste skoledag - vi spiser morgenmad sammen i klasserne - og så 

er der sommerferie! Både SFO og Klub er åbne resten af dagen. 

  

Mandag 29. SFO og Klub er åbne hele ugen 

Tirsdag 30. Sommerskole 10-14 

 

Husk Sommerfesten lørdag den 13. juni! 
 



 

 

3 

Juli                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Onsdag 1. Sommerskole 10-14 SFO og Klub er åbne  

Torsdag 2.  Sommerskole 10-14 hele ugen 

Fredag 3.   

  

Mandag 6.   

Tirsdag 7. Sommerskole 10-14 SFO og Klub er åbne  

Onsdag 8. Sommerskole 10-14 hele ugen 

Torsdag 9. Sommerskole 10-14  

Fredag 10.   

  

Mandag 13.   

Tirsdag 14. Sommerskole 10-14 SFO og Klub er åbne  

Onsdag 15. Sommerskole 10-14 hele ugen 

Torsdag 16. Sommerskole 10-14  

Fredag 17.   

  

Mandag 20.   

Tirsdag 21. Sommerskole 10-14 SFO og Klub er åbne  

Onsdag 22. Sommerskole 10-14 hele ugen 

Torsdag 23. Sommerskole 10-14  

Fredag 24.   

  

 

Her efter er hele skolen lukket, ind til det nye skoleår 

starter mandag den 17. august kl. 9:00 

 

SFO’ens sommerkoloni afholdes den sidste uge i 

sommerferien, 10/8 til 14/8  
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Overlevelsesturen EAGLEWATCH FORCE 2015 
Af Dennis Greve Christensen 

 
Den 15.-17. maj tog en flok elever, 

fordelt på 7 elever fra 6. klasse, 3 

fra 7. klasse + 3 fra 7. klasse på Sct. 

Jørgens Skole i Næstved, samt 4 fra 

8. klasse og en enkelt fra 9. på 

overlevelsestur på Sydsjælland. 

 

De blev afleveret på Lundby 

Station ved Vordingborg kl. 20 

fredag aften, hvor de blev mødt af 

et angreb af en gruppe fra 

Hjemmeværnet, og de måtte løbe 

over gangbroen til den modsatte 

side at stationen. Grupperne fik 

deres kort og de første koordinater, 

mens Hjemmeværnet trak sig 

tilbage. 

 

Fredag aften gik den vilde jagt 

gennem det Sydsjællandske mørke. Eleverne blev jaget af et hold frivillige unge, som kaldte sig for 

”Pølsehornsbrigaden”. De vidste ikke, at Hjemmeværnet var mødt op for specielt at jage dem. Da eleverne 

havde været på et kontaktpunkt, fik de at vide at ”Pølsehornsbrigaden” og Hjemmeværnet var efter dem, og 

så det var bare med at komme videre i en fart. Den direkte linje til målet var der 4 km, men eleverne kom 

først i mål kl. 03.15. 
 

Målet var Sværdborg Friskole i en lille flække ved navn Over Vindinge. Eleverne indrettede sig i et langt 

cykelskur og gik til ro. Thea sad lidt i omklædningsrummet og kæmpede for at holde øjnene åbne.  

 

Kl. 7 blev de udsat for en ”Hamster-

vækning”. Forestil jer en ung mand, 

med kælenavnet ”Hamster”, kravlende 

rundt blandt en flok trætte elever mens 

han siger: ”Uh, uuuh, I skal oooop! 

 

Hele lørdagen havde eleverne 

undervisning i form af roterende 

workshops. De lærte om selvforsvar, 

fastspænding af en såret på en båre, 

hjerte-lunge redning, adgangskontrol, 

hvordan man bevæger sig i forskelligt 

terræn, og de gennemgik et hårdt 

udstrækningsprogram.  

 

Bevægemåder i terrænet er fysik hårdt 

for musklerne, så eleverne fik brugt 

hele kroppen.  
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Lørdag eftermiddag, var 3 elever 

udpeget til at grille oksesteg. De tog 

på indkøb sammen med 

overgrillmesteren og lærte om hele 

grillprocessen fra optænding af 

grillkul, indirekte varme i grillen, 

forberedelse af stegen, 

prøvesmagning og anretning. Der var 

13 kg kød fordelt på 4 stege, hvoraf 

den ene var 3,3 kg halal okseinderlår. 

Saqlain var meget skeptisk og nervøs 

for, om det blev godt. Han ville 

hellere have skåret den ud til bøffer, 

men Zishan overtalte ham til at grille 

hele stykket og hjalp ham med det. 2 

timer efter stod Saqlain med det 

saligste og største smil, da han 

prøvesmagte kødet for at vurdere 

smag og konsistens – stegen var i den grad godkendt. 13 kg kød forsvandt ned i elevernes maver på ingen 

tid! 
 

Lørdag aften forberedte eleverne en bevogtning af 

skolegården i samarbejde med 

”Pølsehornsbrigaden”. De voksne overlod så meget 

ansvar og så mange beslutninger som muligt til 

grupperne og deres gruppeledere. Gruppeleder 

Cassandra for 2, gruppe (7. klasse) synes hun trives 

godt med at lede, fordele opgaver og tage hurtige 

beslutninger under pres – hun håber at kunne få lov 

til at prøve det igen. 

   

De ventede længe, meget længe og blev 

utålmodige, gnavne og mange begyndte at døse lidt 

hen. De vidste ikke, at der var en aftale med 

Hjemmeværnet om, at de skulle holde en god, lang 

pause på 2½ time, for at kunne glide over i rutine, 

uopmærksomhed og dalende motivation. Eleverne begyndte at beklage sig og synes, at det var den værste tur 

nogensinde – lige ind til, at Hjemmeværnet angreb skolen med fuld styrke. Kampene foregik på alle sider og 

kl. 01.00 blev kampen afblæst. Eleverne kunne så opleve på egen krop, hvad der sker, når kroppens muskler 

falder sammen efter lang tid uden aktivitet for pludselig at blive aktiveret. Adrenalinen pumpede rundt i 

dem, og da kampen var slut, og kroppen faldt til ro igen, var eleverne så udmattede, at de måtte læne sig op 

ad hinanden for ikke at falde i søvn på stedet. De ville bare i soveposerne, det kunne kun gå for langsomt. 
 

Næste morgen var stemningen anderledes positiv. Eleverne havde fået sovet, de var stadig trætte og ømme, 

men humøret var højt. 

 

Eleverne har fået styrket deres kondition og sammenhold, de har lært meget om deres krop og dens 

reaktioner, hver en muskel er blevet brugt, også muskler de ikke vidste, var der, og har været helt derude, 

hvor det gjorde ondt og de skjulte resurser skulle findes frem. Vi tog en god snak med eleverne om hvad der 

skete i deres kroppe i øjeblikket, gav gode råd til at afhjælpe, forhindre og gøre sig mere behagelige – 

eleverne var meget opmærksomme og lydhøre - fantastisk sjov, spændende og lærerig tur!  
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Sssh - der er afgangsprøver! 

 
I maj gik 28 elever fra 9. og 10. 

klasse til prøverne i retskrivning, 

læsning, dansk skriftlig 

fremstilling, færdighedsregning, 

problemregning og - for 9. klasses 

eleverne vedkommende -  skriftlig 

biologi.  

 

Vi er nu i fuld gang med 

forberedelserne til de mundtlige 

prøver i dansk, engelsk, fysik og 

historie.  

 

Tidsrejsen 
Af Emily Cook 

 

0. klasse tog på en-dags tur ind i gamle dage – 

1850 - hvor de skulle hjælpe til på en gård. 

 

Eleverne lærte en masse om, hvordan livet var 

dengang, hvad et barn i 6 års alderen arbejdede 

med, hvordan man boede og meget andet.   

Sørine og Marinus hed parret, som boede i 

huset, og 0. klasse hjalp dem med at fodre 

dyr, malke ged, høste, plante kartofler, lave 

mad, hente vand - og så spiste vi frokost 

sammen med dem. Vi farvede også 

påskeæg på gammeldags maner. 
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Engelsk med 1. og 2. klasse 

Af Hanne Ginge-Nielsen 

 

Vi har jo indført 

undervisning i faget 

engelsk fra 1. klasse.  

 

Et punkt, som eleverne 

skal arbejde med, er 

navne på kroppens dele.  

 

Derfor lavede de en 

STOR lerkrop, som de 

satte navnesedler på. 

 

 

I 2. klasse gik hele klassen 

sammen om at lave kroppen. 

De var rigtig gode til at 

samarbejde og fik ret hurtigt 

lavet en stor krop. 

 

I 1. klasse gik drengene 

sammen og lavede nærmest 

en stor robotagtig mand med 

en masse udstyr. 

 

 

 

 

Så måtte de jo også finde ud af, 

hvad de hedder på engelsk. 

 

Og det gjorde de!  

 

Pigerne er stadig i gang, da der 

skal mange sløjfer, smykker og 

andet udstyr på deres pige. 

 

Begge klasser er super gode til 

at samarbejde. 

 



 8 

      

Invitation til sommerfest 
 

 

Lørdag d. 13.juni 2013 kl. 13:00 
 

 

Arrangementet byder på:  

 

 Fantastisk underholdning af børnene  

 Konkurrencer 

 Sandwiches  

 Kaffe og kage 

 Øl og sodavand 

Dørene åbnes kl. 13:00 – vi slutter kl.17:00 

Vi glæder os til at se jer og jeres familier til denne 

hyggelige dag! 

 

Mvh 

 

Støtteforeningen 
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TANDPLEJEVAGTORDNING FOR BØRN OG 

UNGE MED BOPÆL I FREDERIKSBERG OG 

KØBENHAVNS KOMMUNER 
 

Børne- og Ungdomstandplejen har som sædvanligt vagtordning i sommerferien 2015: 

Adresse: Tandklinikken Brønshøjvej 17,                    

Telefon:  3530 2160 

Åbningstid: Mandag – fredag kl. 8.00 – 14.00 

Klinikken er åben for tidsbestilling i ovennævnte tidsrum i tilfælde af behov for akut 

tandbehandling, i perioden 01.07.2015 til 07.08.2015 (begge dage inkl.) 

Ved tandpine eller tandskader uden for åbningstiderne henvises til: 

Privatpraktiserende tandlæge eller 

Tandlægevagten Oslo Plads 14, 2100 København Ø.  tlf. 35 38 02 51.  

Ved større tandskader rettes henvendelse til akut telefonen på nr. 1813 

  

Domino i 2. klasse 
  

I 2.klasse har Lilian indkøbt en hel masse 

dominobrikker med forskellige farver. 

Eleverne har øvet sig i at lave slanger, der 

kan vælte. De er blevet meget dygtige og 

kan lave nogen, der fylder flere borde. 

 

 

 

 
 

Mini-marathon 
  

Isabella fra 2. klasse deltog den 17. maj i et mini-marathon i Hvidovre. Hun løb 2,1 km, som 

ruten var på. Der var også en rute for større børn på 4,2 km. 



 10 

IT i 2. klasse 
  

I IT undervisningen har Heidi 

været i 2. klasse for at skille en 

computer ad og kigge på delene 

sammen med eleverne. Det blev 

til en god snak om genbrug og 

design, og hvordan data bevæger 

sig i computerens dele. 

  

Efter gennemgangen fik et par af 

eleverne lov til at skille en 

harddisk – det kunne de lide!  

 

 

 

Nødhjælp i 5. klasse 
  

I 5. klasse har vi 

arbejdet med nogle 

af Røde Kors’ 

materialer. I den 

forbindelse har vi 

snakket om hvilke 

former for hjælp, 

man kan give i 

katastrofeområder.  

  

Eleverne smagte 

også renset vand. 

Hvis man er et sted 

hvor 

vandforsyningerne 

er ødelagte, er det 

vigtigt at kunne få 

rent vand, for at 

forhindre eller 

hæmme epidemier. En måde at rense vandet er at bruge Aquataps, der er små piller, som kan 

rense 1 liter vand for bakterier og sygdomme.  

  

De fik også smagt proteinkiks – hver enkelt kiks gør det ud for en hel dags madration i 

virkeligt hårdt ramte områder. 
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Morgensang 

 
Mandag den 11. var der 

morgensang for 0. til og med 6. 

klasse. 

 

Vi sang ”Det er i dag et vejr” og 

Anemonesangen, som begge 

passer til årstiden.  

 

Det var en dejlig måde at starte 

dagen på.  

 

Det skal vi have mere af!  

 

Musik på Tværs 
 

1.-6. klasses Musik På 

Tværs forløb endte med 

en klassisk koncert i den 

historiske og meget 

smukke koncertsal i det 

gamle radiohus på 

Frederiksberg. 

Prisbelønnet ung dansk 

dirigent, Copenhagen 

Phil og derudover dejlig 

historiefortælling og 

illustrationer af Carl 

Quist Møller.  

 

1.-3. hørte 

Scheherazade af 

Rimsky-Korsakov, 4. og 5. hørte Udstillingsbilleder af Mussorgsky og 6. klasse hørte mange 

forskellige komponister som Rossini, Beethoven, Bizet, Nielsen, Prokofiev, Stravinskij og 

Ligeti. Mellem satserne fortalte Carl Quist Møller eventyr mens han illustrerede med 

komiske tegninger som så blev vist på storskærm bag orkestret. Det var fantasifuldt, 

fantastisk og storslået. Og hvad sagde eleverne? ”Det var den mest fantastiske oplevelse jeg 

NOGENSINDE har haft”, ”Det var fantastisk…skal vi ikke gøre det igen?”, ”Det vil jeg 

prøve igen”…osv, osv. Begejstring over hele linjen, meget smuk oplevelse for os alle!     
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Middelaldermarked i 

Valby 
  

I pinsen var der Middelaldermarked i 

Valby Parken. Elever fra 1., 6. og 7. 

klasse var på markedet fredag den 22. 

maj.  

 

Middelaldermarkedet er større end 

nogensinde med 600 boder og rigtig 

mange aktiviteter. Der var kampe 

mellem vikinger og 

middelalderkrigere og ridderturnering 

til hest. 

  

Børnene kunne blandt andet prøve at 

holde en ugle, Ullu. Han var helt rolig 

og sad lige så fint på armen og 

kiggede på én. Vi fik også en lang snak 

med Ullus mennesker og hørte om, 

hvordan det var at være falkonér. De 

havde også en mini ugle, kun en anelse 

større end en gråspurv. Den havde de med 

én af dagene, så man kunne kigge på den. 

Første klasse var også meget optaget af 

det store pinsearrangement.  

 

Der blev stillet mange spørgsmål til de 

ivrige teltholdere, som beredvilligt 

svarede og fremviste rustninger, våben, 

tøj osv. 

 

Der var selvfølgelig også tid til en is! 



 

 

13 

Åh nej - hun skærer 

hovedet over!  
 

Juni er klart Kildeskolens kageekspert med en 

kæmpe produktion af lækkerier på sit CV.  

 

I maj tog hun denne pragtfulde kage-bamse med, 

som (desværre) skulle deles, for at alle i 9. klasse 

hver kunne få et stykke! 

 

Og tænk - hun kastede sig uden tøven over denne 

vidunderlige kreation med en skarp kniv. Først 

blev den skalperet, og siden blev der helt stille i 

klassen, mens alle guffede i sig!     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så er det besluttet: 
 

Kildeskolens 30 års jubilæum  

afholdes 

lørdag den 29. august 

 

Gammel elevfest  

afholdes 

lørdag den 29. august om aftenen 
 

Skriv det straks ned i din kalender! 
 

Gamle elever skal henvende sig til Niels på niels@kildeskolen.dk - vi skal have 

dannet en festkomité! 
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Lejrskole til andelsbyen Nyvang 
Af Helle Märcher 

 

Mandag d. 27. april 2015 kl 6.45 drog 3. 

klasse, Helle og Mikkel afsted fra 

Hovedbanegården mod Andelsbyen 

Nyvang i Holbæk. Foran os ventede en uge 

fyldt med spændende aktiviteter og lege 

som for 100 år siden.  

 

Vi ankom til kl. 8.30, hvor Aase tog imod 

os, og allerede kl. 9.30 startede vi i 

skoletjenesten med historie fra gamle dage. 

Herefter fik vi en rundvisning på det store 

sted, hvor vi blandt andet kom forbi 

frysehuset, mejeriet og husmandsstedet. 

Husmandsstedet er et hus der står som for 

100 år siden, uden rindende vand og toilet, 

og med brændekomfur.  

 

Efter frokosten, gik vi atter ned i 

skoletjenesten, hvor eleverne skulle male 

mel, lave dej til pandekager og bage 

pandekager på et gammeldags 

brændekomfur - som der først skulle tændes 

op i. 

Tirsdag blev eleverne klædt i 

tidssvarende tøj, og så skulle de rundt til 

forskellige værksteder. I grupper var de 

hos smeden, hvor de smedede deres egen 

knage. De skulle også lære at slå reb af 

gamle halmbånd, lave deres egen 

smørkniv af træ og bage brød og boller i 
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brændeovnen. 

Onsdag skulle vi alle i den gamle skole. 

Klasselokalet var indrettet som de så ud 

dengang, med skolebænke, billedtavler, 

tamp, spanskrør og kakkelovn. Her blev 

vi undervist af hr. Andersen i skrivning 

med blækpenne, og han fortalte hvordan 

det foregik i gamle dage i skolen.  

 

Efter undervisningen gik vi en tur på 

området, hvor vi bl.a. kom forbi Andels 

Brugsen. Her kunne børnene købe 

gammeldags slik og legetøj. Bagefter gik 

nogle hjem til lejren, og nogle besøgte 

den gamle kirke. 

Torsdag stod den på besøg hos slagteren, 

bageren og konditoren, hvor man kunne 

købe lækre kager og wienerbrød. Efter 

frokost var det tid til atter at vende næsen 

hjemad, og kl. 14.00 blev vi hentet af en 

veteranbil, der kørte os til Holbæk station - 

og så var det med helt almindeligt tog til 

København. 

 

Alt i alt en utrolig god og lærerig uge, hvor 

børnene af det engageret personale på 

stedet lærte, hvordan tingene foregik 

dengang. Uden TV, internet og 

mobiltelefoner lærte de at underholde sig i 

hinandens selskab. De fandt på lege, kørte 

sæbekassebiler, gik på stylter og legede 

med trillebånd til stor fornøjelse. 



 16 

God sommerferie til alle! 

Og en hilsen fra alle eleverne, der går til afgangsprøver! 


