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November 2015
15. årgang nummer 9
Kildeskolen
Høffdingsvej 14
2500 Valby
Kontor: 38790140
Lærervær.: 38797140
Indhold:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Kalender
Arbejdsweekenden
Flaghejsning!
Modeller og Hjemmeis
Masseeksperimentet
Verdenstime
Med 8. i Berlin
Atter chili!
Copenhagen Skills
TEMAUGEN

Selv om der var efterårsferie, blev månedens andre uger
udnyttet til sidste minut. Der var en skøn arbejdsweekend,
kropsmodellering, besøg af Hjem-Is, der blev øvet
førstehjælp, vi deltog i årets Masseeksperiment, så var der
Miljørådets forberedelser til Grønt Flag dagen, elevrådets
møder om en kommende skolefest, der var Verdenstime,
8. klasses tur til Berlin, chilismagning, besøg på
uddannelsesmessen, foredrag af vores uddannelsesvejleder
Flemming, motionsdag ved Damhussøen - og så var der en
helt fantastisk Temauge om Indtryk og Udtryk!
Og det kan du læse om her i Kildeskolenyt!
Og så lige to vigtige invitationer:

ÅBEN SKOLE
Torsdag den 5/11 kl. 16-19
Hvor du meget gerne må invitere venner og bekendte til –
der er mange der slet ikke kender os!
Og så er der

GRØNT FLAG DAG
Fredag den 6/11 kl. 15:00
Kom og oplev elevernes engagement!

© 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.

Skolekalender
November
Mandag 2.
Tirsdag 3.
Onsdag 4.
Torsdag 5.
Fredag 6.

Mandag 9.
Tirsdag 10.
Onsdag 11.
Torsdag 12.
Fredag 13.
Mandag 16.
Tirsdag 17.
Onsdag 18.
Torsdag 19.
Fredag 20.
Mandag 23.
Tirsdag 24.
Onsdag 25.
Torsdag 26.
Fredag 27.

Forældrekonsultation 2. klasse
Forældrekonsultation 2. klasse
Forældrekonsultation 5. klasse
Åben Skole - tag interesserede med mellem 16:00 og 19:00
Forældrekonsultation 0. klasse
Deltag i Miljørådets flaghejsning - 15:00

Forældrekonsultation 3. klasse

Forældrekonsultation 7. klasse
Forældrekonsultation 1. klasse
Forældrekonsultation 8. klasse
Forældrekonsultation 4. klasse

Forældrekonsultation 6. klasse

Mandag 30.

Husk at der er kaffe i SFO’en den sidste fredag i måneden
mellem 14:00 og 16:00!
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Tak til alle der deltog i arbejdsweekenden!
I weekenden den 3. og 4. oktober afholdt vi et
par hyggelige arbejdsdage på skolen - heldigvis i
godt vejr!
Alle vægge i fællesområder, på trapperne, i IT
lokalet og på toiletterne blev vasket ned, der
blev fjernet ukrudt og klippet buske både foran
og bag bygningen, der blev malet bænke og
borde, fejet og renset afløb.
Kort og godt: En masse aktiviteter der sparer
skolen for en mange penge, som i stedet kan
bruges til bedre undervisning.
En kæmpe tak til alle de lærere og forældre, der
deltog i weekendens arbejde: Pernille, Anna T,
Heidi, Karen Marie, Lisbeth, Janni, Steffen,
Anne-Marie, Marcus, Erik, Claus, Clara, Emily,
Erik Aa, Hanne, Anna, Dennis, Jeannie, Janni,
Zainab, Anjum, Clara, Kristian, Aynur,
Salvatore og Bjørn.
Og selvfølgelig også en kæmpe tak til de dygtige
børn, der deltog – Sofie, Sebastian, Heather og
Mie!
KOM TIL

ÅBEN SKOLE
Torsdag d. 5/11 kl. 16-19
Ikke to skoler er ens. Heller ikke to elever, to forældre, lærere eller klasser er ens.
Åben Skole er den dag på året, hvor landets grundskoler holder åbent hus for alle, der har
lyst til at lære dem at kende.
Invitér venner og bekendte til dette arrangement på Kildeskolen!
Tag venner og bekendte med!
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Årets rapport er sendt ind til Friluftsrådet, og nu er
den godkendt.
Det er femte gang, at vi modtager det grønne flag!
Kom og vær med til at fejre Miljørådets flotte indsats!

I er alle inviteret til
Flaghejsning
fredag den 6. november, kl. 15:00
 Flaghejsning ved Henrik Palsmar fra Valby Lokaludvalg
 Hans-Jørgen Rasmussen fra Friluftsrådet holder tale
 Vi synger vores sang "Jeg vil plante et træ"
 Udstilling om de sidste 4 års arbejde
 Saftevand, kaffe og kage
Vi glæder os til at feste sammen med dig.
Kærlig hilsen
Kildeskolens Miljøråd
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Modeller af kroppen
4. klasse har arbejdet med at lave
modeller af kroppen. Eleverne tegnede
omridset af deres kroppe på papir og
skulle så vise, hvordan de så ud inden i.
Der blev lavet modeller af muskler,
skellet, organer og blodets kredsløb.
Tegningerne hænger nu på gangen ud
for 4. klasse.

Hjem-Is på besøg
Fredag den 2. oktober kørte en Hjem-Is-bil ind i
skolegården for at traktere eleverne i 0. til 7.
klasse!
I foråret havde de nemlig solgt lodder til fordel for
børnearbejdere i Guatemala - de solgte for mere
end 15.000 kr. - og som tak sendte IBIS et
gavekort til eleverne, som de kunne købe is for.
Det skabte selvfølgelig stor glæde.
Stor tak til de elever der solgte alle lodderne!

Hjertelungeredning
I 5. klasse arbejder eleverne fortsat med
førstehjælp.
Eleverne er blevet rigtig gode til
hjertelungeredning og kan lave det otte
minutter i træk.
De er super seje.
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Masseeksperiment 2015
Igen i år fik vi mulighed for at deltage i årets
Masseeksperiment. I år var der 1300 klasser i
Danmark, som skulle teste deres smagsløg og
lugtesans.
Forskerne ville undersøge, om vores måde at
vurdere smag og lugt på har noget at gøre med
hvor vi kommer fra.
Der kom en kasse til hver af de fire deltagende klasser, hvori der var 3 lugte og 5 ting der
skulle smages på. Eleverne skulle efterfølgende udfylde et spørgeskema om, hvordan de
syntes de forskellige madvarer smagte.
Der var super spændende at være med til - og nu venter vi på at se resultatet for danske
elever.

Rethink tomorrow
I 10. klasse har vi prøvet at spille
Rethink tomorrow, et spil hvor man
kan få plus eller minus points alt efter
hvilke løsninger, man vælger. Det
havde stor underholdningsværdi, og
eleverne fik tænkt over nogle af de
valg, de skal træffe i fremtiden.

Erik er gået på pension!
I oktober havde Erik sin sidste arbejdsdag på Kildeskolen.
Vi takker Erik for 7½ års fantastisk indsats med at vedligeholde
og udbedre skolens fysiske faciliteter.
Erik kaster sig nu over camping, fiskeri, faldskærmsudspring
og ikke mindst konkurrencer med sin pragtfulde hund.
Held og lykke!
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Verdenstime

Den 25. september satte FN mål for 2030 - de såkaldte 17 Verdensmål.
Ønsket med målene er at gøre børnene til den generation, der afskaffede fattigdom og som
gjorde op med klimaforandringerne. Verdenstimen er en kampagne , som er det første trin i
den plan! Ønsket er at 7 milliarder mennesker får kendskab til de 17 verdensmål på 7 dage.
På Kildeskolen har vi undervist eleverne i de fleste klasser i Verdensmålene, da de også er
med til at holde fremtidens ledere ansvarlige for det, de har lovet: At afskaffe ekstrem
fattigdom helt inden 2030! Det sker ved at få alle børn i skole, bekæmpe ulighed, sikre
sundhed, og ikke mindst bremse klimaforandringerne. Det skal ske gennem en bæredygtig
social, økonomisk og miljømæssig udvikling.
Efter 10. klasse havde gennemgået verdenstimen, foreslog eleverne, at de ville ned og
undervise de mindre elever i målene - og det gjorde de så!
I 8. og 10. klasse har vi udover at gennemgå de 17 mål også spillet et spil. Hver elev fik
nogle puslespilsbrikker. Brikkerne var ulige fordelt mellem eleverne, sådan som resurser er
skævt fordelt på jorden i dag. Eleverne skulle hurtigst muligt få samlet et puslespil hver. Det
var spændende at se, hvordan eleverne i 8. klasse i løbet af få sekunder kunne se, at de måtte
samarbejde, men eleverne i 10 klasse stjal fra hinanden til at begynde med. Det lykkedes dog
begge klasser at få samlet alle puslespil.
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Med 8. klasse på sprogrejse i Berlin
Den 19.-23. oktober tog 8. klasse af sted på
studietur til Berlin sammen med
klasselæreren og tysklæreren.
Vores hotel var centralt beliggende, så der
var fin adgang til alt det, vi gerne ville se
og opleve.
Vejrudsigten for tirsdagen så ikke særligt
lovende ud, og derfor besluttede vi os for,
at bruge dagen på steder med indendørs
aktiviteter. Vi startede i Dungeons Berlin,
hvor rædselshistorier fra byens fortid blev
vist og fortalt af et hold fantastiske
skuespillere. Vi kom blandt andet på en tur
gennem de pesthærgede gader i
middelalderens Berlin, blev skræmt af
”slagteren fra Berlin”, som lavede sine
velsmagende pølser af menneskekød, en
dommer, der dømte os for alle tænkelige og
utænkelige forbrydelser. Vi tog den engelske
tur, da eleverne godt nok er gode til tysk, men
endnu ikke på dette niveau.
.
Senere på dagen tog vi en tur i DDR museet,
hvor eleverne kunne se en kæmpe udstilling
om tiden med det socialistiske eksperiment
Deutsche Demokratische Republik på godt og
på ondt.

Endnu senere bød vi eleverne indenfor hos
Rittersport Bunte Chocowelt. Her kunne man
naturligvis købe alle udgaver af Rittersport, men
også enkelte udgaver i kæmpestørrelse samt
designe sin egen personlige chokoladebar. Chili
var i øvrigt en af ingredienserne, der kunne
tilsættes sit eget design!
Den chliliglade tysklærer forbarmede sig over
drengegruppen, der sad og kedede sig lidt, mens
de ventede på at pigerne fik plejet deres
shopping-gen og ventede på deres egen
Rittersport – så læreren og drengene sneg sig
over i Volkswagen Group Forum længere nede ad gaden og dyrkede interessen for design i selskab med
Volkswagens mange modeller, ildrøde Porscher, Lamborghini, store motorer og bud på fremtidens biler.
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Aidan faldt pladask for en mælkehvid
Lamborghini – det var kærlighed ved første blik.
Hele onsdagen gik med at løse tysklærerens
opgavesæt til gaden, Unter den Linden.
Turen startede på Potsdamer Platz, videre forbi
monumentet over de henrettede jøder til
Brandenburger Tor, hvor eleverne fik fortællingen
om John F. Kennedys legendariske tale, som blev
afsluttet med ordene; ”Ich bin ein Berliner!”

Undervejs på Unter den Linden skulle eleverne tale sig
vej gennem opgaverne med tyskere på gaden, inden
turen sluttede af på Alexanderplatz.
Vi skulle naturligvis også ned til Checkpoint Charlie,
som vi havde snakket så meget om i undervisningen.
På den anden side af vejkrydset, var der en udendørs
udstilling om Berlinmuren, hvor eleverne kunne få en
god fornemmelse af murens højde og udseende.
Køn var den jo ikke.
Hele torsdagen skulle eleverne på fotosafari.
Vi tog til den store folkepark, som kunne opleves i
efterårets mange farver - en park, der også var smukt
indrettet. Dagen sluttede af med at samles på en café,
hvor vi spiste gode kager og beundrede elevernes
mange billeder.
Om fredagen blev der tid til et hurtigt besøg hos
KaDeWe (Kaufhaus des Westens), som kunne friste
med det ypperste inden for luksus.

Turen blev et godt tværfagligt forløb, som blandt
andet dækkede: Tysk (naturligvis, ikke tale og forstå
sproget, men være omgivet af sproget i længere tid),
geografi (eleverne skulle finde hen til stederne ved
hjælp af kort), matematik og økonomi (eleverne fik
udbetalt et kostbeløb hver dag, som de skulle holde
hus med) og meget mere. Vi må heller ikke glemme,
at vi gik meget, så idrætslæreren kan roligt sætte
flueben ved den vedligeholdende motion.
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Chili!!!
Så kom den uge på skoleåret, som eleverne
elsker at hade - i år med 6 forskellige
chilifrugter til årets chilismagning i biologi.
Det har desværre været et dårligt år for
chilifrugten, et par dages nattefrost, fik høsten
ødelagt hos rigtig mange hobbyavlere, selv det
store chiligartneri Toftegaard måtte lide, men
Dennis fik alligevel skrabet en pæn håndfuld chilifrugter sammen fra nær og fjern.
Menukortet bestod af (øverst fra venstre mod højre og
videre i næste række): Jalapenôs, Habanero Mustard,
Bhut Jolokia og Bhut Jolokia Chocolate, Trinidad
Scorpion Sunrise, Jay Peach Ghost Scorpion og Carolina
Reaper. Frugterne er sat efter styrke, så vi sluttede af med
Carolina Reaper, som er verdens stærkeste chilifrugt. Så
var eleverne klar til at mærke ”et damplokomotiv for fuld
drøn gennem ørerne”.
Undervisningen startede traditionen tro med en
PowerPoint præsentation om chilifrugten. Eleverne blev
undervist i chilifrugtens egenskaber, hvad der gør den
stærk, medicinsk brug samt hvilke styrker vi skulle smage
på. Der var mange elever, der havde svært ved at
koncentrere sig om det, ikke på grund af misforståede ord, mere fordi de spændt afventede undervisningens
klimaks, selve prøvesmagningen.
Vi fik bugt med nogle fordomme den dag. Det er altså en skrøne, at bare fordi man er tyrker, pakistaner eller
inder, så er man vant til stærke sager. Det varede heller ikke længe, før klassernes repræsentanter fra
forskellige nationaliteter brød ud i total kaos! Uanset hvilken religion eleverne tilhørte, modtog deres Skaber
en rigelig mængde bønner om støtte og styrke. En Bhut Jolokia, med kælenavnet Ghostchili, siges, at få
sjælen til at forlade kroppen i et kort øjeblik, så måske mødte de selvsamme Skaber i et par sekunder – hvem
ved? Uanset hvad, så var reglerne klare: ingen mælk – ingen chilifest.
Zishan Ali var sikker på, at hans sjæl kørte med damplokomotiv ud af ørerne og retur igen, da han deltog i
chiliugens finale, en hel Ghostchili pr. deltager. Zishan og Dennis ville teste chilifrugtens egenskaber i
forhold til, at frugten skulle give et forhøjet stofskifte og dermed et vægttab, Sebastian fra 6. klasse og
Anders fra 7. deltog blot for at udfordre sig selv. Zishan og Dennis havde været på vægten inden forsøget.
To dage efter havde Dennis tabt 3,4 kg, mens Zishan havde lidt forgæves. Årsagen kan være mange ting,
enten fik Zishan neutraliseret stofferne i frugten for hurtigt med mælken, eller også er Dennis så vant til at
spise chili, at hans stofskifte aktiveres hurtigere, men forskellen på forsøgspersonernes resultater er meget
interessante. Selve forsøget kan ses på dette link: https://www.youtube.com/watch?v=yAcRnjb8gmc
Lad jer ikke påvirke af tilskuernes gode råd og kommentarer – de aner overhovedet ikke hvad de snakker
om!
Næste prøvesmagning er mere harmløs, det er chokolade og afholdes i uge 9.
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Skænderier over lektier?
For forældre og andre, som ønsker at hjælpe børn med lektier

Få værktøjer til at hjælpe dit barn
Onsdag d. 11.november kl. 19-21
Philip Schousvej 21, 2000 Frederiksberg
2 timers workshop som giver dig en række værktøjer til at forbedre
kommunikationen med dit barn, og studieteknik til at opnå succes med lektier.
Pris: 100 kr. per deltager
Tilmelding på telefon: 38878626 eller mail: info@studiehuset.dk
©Studiehuset FEGU. All rights reserved. Studiehuset FEGU is licensed with Applied Scholastics. Applied Scholastics is a registrated trade-and
service mark, owned by Association for Better Living and Education and used with its permission.

LEGO-LEGO-LEGO
SFOen har brug for mere LEGO!
Har I noget liggende og gerne vil give det videre, så vil vi
gerne være de lykkelige modtagere!
Kom ned i SFO'en med Legoen!
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Fredag den 23/10 tog 9. og 10.
klasse på uddannelsesmessen
Copenhagen Skills i Bella Center.
Her var der spændende stande
med alle de tilbud, der er på
”uddannelsesmarkedet” efter 9.
eller 10. klasse.

Som opfølgning holdt vores
uddannelsesvejleder Flemming Hertz
et glimrende foredrag for forældre og
elever mandag aften.

Fredag den 9/10 stod i motionens tegn. Solen
skinnede, så vi tog traditionen tro hele skolen ud
til Damhussøen, hvor alle skulle løbe rundt på tid.
Alle gjorde det rigtig flot, og dagens hurtigste
løber var Qays fra 8. klasse, som løb omkring
søen på 14 minutter og 36 sekunder!
Da alle var kommet omkring søen, tog vi tilbage
til skolen, hvor der var sandwiches og diplomer til
deltagerne.
Tak for en rigtig god og hyggelig dag!
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Temauge - Indtryk og Udtryk
Af Christine Astrupgaard

Her på skolen har vi mange unge kunstnersjæle,
og de kom helt til udtryk på vores temauge i år.
Eleverne var delt op på tværs af klasserne: 1. og
2. med 3. Så var det 4. og 5. med 6.klasse. Og
endelig 7. med 8. klasse. Det var faktisk dejligt
at blande klasserne med hinanden. Det skabte
anderledes venskabsforhold eleverne imellem.
Fredagen før weekenden var de fleste elever
på en tur for at skaffe sig indtryk. Nogle var i
Dyrehaven, og andre var en tur i København
for at lytte på lyde eller skaffe sig indtryk til
deres kommende forestilling.

Grupperne fik så mandagen efter weekenden
nogle værktøjer til det, de selv skulle skabe.
Nogle havde nogle rappere på besøg, andre
var på Cirkusmuseet eller fik undervisning i
Stomp. Og så gik tirsdag og onsdag ellers med at skabe og øve holdenes udtryk, som de
skulle optræde med om torsdagen for alle de
andre elever!
Der var en helt speciel stemning, når man sådan
gik rundt på skolen og fik luret på, hvad
eleverne havde gang i. Der var en elev med en
guitar på gangen, hvor der også sad et par
drenge fra 4. klasse og skrev en rap. Nogle
elever var i gang med at øver replikker og skabe
kostumer. Gik man ind i musiklokalet, nærmest
væltede man over koste, spande, træplader og
store plasticposer, for her var man i gang med et
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Stomp-forløb. På 1. salen var der også grupper overalt, 4 drenge fra 8. kl. sad og øvede en
rap, nogle var i gang med at skrive digte, andre skabte skyggespil og øvede deres dans dertil.
Altså en helt fantastisk kreativ og
kunstnerisk stemning!
Temaugen endte med at eleverne
optrådte for hinanden, og det var en
stor succes. Udbuddet var bredt og
kvaliteten høj!
Der var cirkusforestillinger, teater,
stomp, rap, digte, forestillinger,

skulpturer, skyggedans og fremlæggelse af fotos af
situationer i København - og meget andet!
En sådan kunstnerisk uge kunne man sagtens have en
gang om året!
Tak til alle lærere og elever for en pragtfuld uge!

Mens der var terminsprøver på 2. sal...
Mens alle andre elever havde
Temauge, var der terminsprøver
for 9. og 10. klasse på 2. sal.
36 elever arbejdede med diktat,
dansk skriftlig fremstilling ,
læseprøve, færdighedsregning,
problemløsning, engelsk stil,
skriftlig geografi og skriftlig
biologi.
Jo - de arbejdede sandelig også i
højt gear!
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Kender du nogen?
Så er indskrivningen til børnehaveklassen
2016-2017 åben.
Vi ønsker en klasse med 16 elever med god
balance i den sproglige baggrund.
Klassen starter mandag den 15. august 2015.
I løbet af dette skoleår kan interesserede forældre og deres børn komme på besøg i 0. klasse
tre gange – ring og aftal dette med Hanne Ginge Nielsen.
Kender du 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.
Du er for øvrigt meget velkommen til at invitere interesserede til vores Åben Skole
arrangement!

Spændende statistik
Vi slutter dette nummer af med en spændende statistik - skolens elevtal gennem 30 år:
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