Kildeskolenyt!
Boldburet er ved at blive sat op…
Sidst i oktober måned kom håndværkerne endelig i gang
med at sætte vores boldbur op. Hidtil har det været
nødvendigt at forhindre al boldspil i gården – ikke så
meget fordi vores nabo producerer glasruder, men fordi
gården er placeret op til banelegemet.
Buret kan tages i brug i begyndelsen af november måned.
Det skal både bruges af de boldglade børn i frikvartererne
og til gymnastikundervisningen.
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”Nu må de godt blive færdige!”

Kildeskolenyt! findes i farver på vores hjemmeside www.kildeskolen.dk hvorfra det er
muligt at downloade bladet.
Indslag til Kildeskolenyt! skal sendes til Niels Bergstedt på Kildeskolen eller
e-mailes til kildeskolen@kildeskolen.dk

Skolekalender
November
Mandag 1.
Tirsdag 2.
Onsdag 3.
Torsdag 4.
Fredag 5.
Mandag 8.
Tirsdag 9.
Onsdag 10.
Torsdag 11.
Fredag 12.
Mandag 15.
Tirsdag 16.
Onsdag 17.

Praktikuge
9. + 9/10. klasse

Forældrekonsultation 6. klasse

Forældrekonsultation 9+9/10
Forældrekonsultation 9+9/10
Vegaarrangement bh,1 og 2.

Torsdag 18.
Fredag 19.

Temauger
9. + 9/10. klasse

Mandag 22.
Tirsdag 23.
Onsdag 24.
Torsdag 25.
Fredag 26.

Forældremøde 8. klasse

Mandag 29.
Tirsdag 30.

Forældrekonsultation 7. klasse

Økologi og
forbrug

Vedrørende kantinekalenderen
Da eleverne får udleveret en kantinekalender i slutningen af hver måned, og da den kan læses
på vores hjemmeside, er det besluttet ikke at medtage den i Kildeskolenyt!
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Et brev fra en ”gammel” elev
Annika Vilstrup afsluttede 9. klasse på Kildeskolen i år
2000. Annika skriver:
Jeg er en af dem der har gået på Kildeskolen siden
børnehaveklassen. Den sommer jeg blev færdig med
skolen flyttede min familie til Sverige, og der startede jeg
på et svensk gymnasium. Egentlig ville jeg ikke være
startet på gymnasium med det samme, men ville hellere ud
at rejse. Mens jeg gik i 9. klasse ansøgte jeg om at komme
til New Zealand som udviklingsstudent. Det eneste lille
problem var at udviklingsstudenter til NZ tager afsted om vinteren, og jeg hverken
kunne eller ville sidde hjemme i 6 måneder, så derfor blev det alligevel gymnasiet. Jeg
fik 1 års orlov og tog i januar 2001 afsted til NZ med American Field Service (AFS).
Det blev et spændende år, hvor jeg oplevede en masse som jeg aldrig havde drømt om.
Jeg boede hos en familie i en lille by på Sydøen og gik i en skole hvor alle elever var
piger. Der var meget mere disciplin på skolen end jeg var vant til. Alle (undtaget den
ældste klasse) havde skoleuniform. Sminke, smykker o.lign. var totalt forbudt og
lærerne blev kun tiltalt med efternavn. En af de ting jeg rigtig godt kunne lide var alle
skolens sociale aktiviteter efter skoletid. Jeg var med til at spille rugby, sang i kor,
dansede jazzdans og var med i et stort danseshow.
I ferierne fik jeg rejst en del og var bl.a. med andre udvekslingsstuderende rundt på
hele Nordøen. Med min ”familie” så jeg det meste af Sydøen, og fik prøvet ski,
snowboard, vandski, windsurfing, kajak, waterrafting, vandring i bjergene og meget
mere. Så det var et aktivt år som var hurtigt overstået.
I år 2002 tog jeg hjem til Sverige og fortsatte i 1. gymnasieklasse. Der har jeg så gået
de sidste 2½ år og her i sommers tog jeg matematisk studentereksamen. Siden
sommerferien har jeg arbejdet som vikar i forskellige børnehaver og er nu ansat på
Amager International School (som bruger den samme studieteknik som Kildeskolen).
Jeg er stadigvæk frivillig aktiv i AFS og har hver sommer siden turen til NZ været
leder på lejre med de nye udvekslingsstuderende. Det er altid supersjovt at tale med en
masse unge, som har haft samme eller lignende oplevelser.
Hvad der skal ske med fremtiden ved jeg ikke rigtigt. Nu skal jeg først holde en lille
pause fra studierne, arbejde lidt og så måske ud at rejse igen for at prøve nye ting.
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En kreativ ide realiseres!
I 9. klasse ville de gerne have en anden form for klassebillede. Det blev derfor aftalt med den
professionelle tegner Linda Olivares, at hun skulle komme ud på skolen og lave karikaturer
af hver elev i klassen. Som sagt så gjort! Billederne danner en smuk frise i hele klassens
længde. Man er selvfølgelig velkommen til at besøge klasseværelset på 2. sal og nyde
billederne.
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Tema uger
I ugerne 39 og 40 arbejdede eleverne i 9. og 10. klasse med temaet ”København”, i alle
undervisningstimer. Der blev set på og undervist i ”København” ud fra de enkelte fags
forudsætninger. Sammen med dansklæreren besøgte eleverne Københavns Rådhus og hørte
om Københavns historie. Der blev skrevet mange – rigtig gode – danske digte over emnet
København.
Der blev i disse uger arbejdet med statistikker over Københavns befolkning, og udviklingen i
befolkningen fra 1945 og frem. Tyskundervisningen handlede om Københavns
turistattraktioner, og der blev forfattet turistbrochurer – på tysk – om Tivoli, Den Lille
Havfrue, Experimentariet, Planetariet og Zoologisk Have. I engelsk blev der læst om,
hvordan englændere ser på København, og der var ekskursion til Den Lille Havfrue, hvor
eleverne – på engelsk – skulle tale med turister.
I samfundsfag arbejdede eleverne med Københavns historiske udvikling og byplanlægning.
Et besøg på Københavns Bymuseum med et undervisningsforløb om Københavns udvikling
og byplanlægning afsluttede temaugerne i samfundsfag. Undervisningen på Bymuseet blev
afsluttet med en praktisk opgave, hvor eleverne skulle agere byplanlæggere. Der skulle tages
stilling til om en havekoloni skulle give plads for etagebyggeri, og om et fredet areal kunne
inddrages til bebyggelse. Det gav nogle livlige diskussioner. Efter diskussionen skulle der
bygges, og da bydelen var færdigbygget skulle holdet argumentere for deres beslutninger.

Skal havekolonien nedlægges?
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Der bygges storcenter og parkering på det fredede areal !

Færdig bydel med center, plejehjem, højhuse – og en bevaret
havekoloni.

De næste temauger for 9. og 10. klasse er ugerne 47 og 48, med temaet ”Økologi – forbrug –
genbrug”.
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Nyt fra elevrådet
Vi holdt vores første møde i starten af oktober
måned, og fik snakket en masse om
forbedringer til skolen. Det var bl.a. om nye
ordbøger, stole, borde osv. Vi fandt ud af at det
hele ville blive alt for dyrt. I stedet har jeg
tænkt mig at vi skal gå mere ind i det sociale
for eleverne. Føler de sig trygge på skolen? Er
de tilfredse med hvordan skolen kører?
Elever skal ikke være bange for at komme med
forslag til repræsentanterne. De skal bare
fortælle løs. Vi har brug for alle forslag.
Et elevrådsmøde foregår således: En gang om
måneden mødes vi nogle elever fra 5. klasse til
9/10. Klasse. Der snakker vi om forslagene,
om der er sandsynlighed for at de kan blive til
noget. Der vil være nogen fra elevrådet som
finder ud af en pris og hvordan det kan gøres.
Skal vi have nye ordbøger, må vi undersøge
hvor de kan købes, hvad de koster og vi må
fortælle skolelederen hvad vi vil have.
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