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Hvad med Lær at Lære
for forældre?
* Fiber, computere, wifi
* 80 elever gennem
Lær at Lære!

I sommerferien arbejdede vi med at installere computere i
it-lokale, klasselokaler og i faglokaler. Da vi også blev
færdige med husets wi-fi, er der nu fri adgang til nettet for
elever og lærere. Skolens computere er selvfølgelig
udstyret med ordbøger, og med den nye wi-fi vil vi
anbefale, at I hurtigt lægger ordbøger på jeres børns
mobiltelefoner.
Efter sommerferien kastede vi os over et andet stort
projekt, nemlig at få alle elever fra 5. til 10. klasse gennem
vores nye Lær at Lære kursus. Efter to uger afsluttede 80
kurset og at dømme efter deres udtalelser, var det en stor
succes! Vores formål er ganske enkelt at gøre det lettere
for jeres børn at studere og forstå de mange fag.
Men hvad med jer forældre? Har I lyst til at blive bedre til
at hjælpe jeres børn med hjemmearbejdet? Så skal I
komme til informationsmøde onsdag den 21/9 fra 17 til
18!
Og ellers må I nyde de gode historier og læse de vigtige
informationer her i Kildeskolenyt!
For øvrigt: Hvis I kender nogen, der leder efter en god
skole, skal de kontakte os hurtigt - meget hurtigt!

© 2016 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
September
Torsdag 1.
Fredag 2.
Mandag 5.
Tirsdag 6.
Onsdag 7.
Torsdag 8.
Fredag 9.
Mandag 12.

Tirsdag 13.
Onsdag 14.
Torsdag 15.
Fredag 16.
Mandag 19.
Tirsdag 20.
Onsdag 21.
Torsdag 22.
Fredag 23.

Forældremøde 8. klasse

Forældremøde 3. klasse

I denne uge tager 9. klasse på
studietur til Skotland

Æbledag hos Hanne - 8. klasse
Ansøgninger om
Fripladstilskud afleveret på
kontoret!

Forældremøde 2. klasse

Informationsdag om Lær at Lære kursus for forældre – 17-18

Mandag 26.
Tirsdag 27.
Onsdag 28.
Torsdag 29.
Fredag 30.

Alle forældre er hermed inviteret til at deltage i
arbejdsweekenden
lørdag 8/10 og søndag 9/10
Aktiviteterne foregår begge dage mellem 10:00 og 18:00
Kontakt klasselæreren og fortæl hvornår I kan være der!
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Sommer-SFO 2016
Af Anne-Marie Freefield
I år havde vi to hjemmedage
hver uge, så der også blev taget
hensyn til de alleryngste, der
kom lige fra børnehaverne. Og
så var det ellers af sted til
Valbyparken, og en masse
andre steder.
En af dagene, hvor regnen
silede ned, sad vi under et
tagdække og lavede pandekager
over bål i næsten 3 timer!
På en af hjemmedagene
lavede vi også mad på skolen.
Vi var alle med til at skære
enormt mange grøntsager og
fik en kæmpeportion lækker
bondegårdsgryde. Og så var
der løvstikke fra vores egen
have i skolegården!

På hjemmedagene havde vi også nogle hyggelige
konkurrencer, hvor vi for eksempel tegnede store eventyrlige
fællesbilleder, lavede perlemosaikker og havde idræts- eller
gættekonkurrencer.
På turene ud af huset tog vi en dag til Helsingør, for vi
holder meget af at besøge Teknisk Museum. Her er nogle af
pigerne ved en robot - men faktisk kunne de også opleve
gamle fly, ambulancer, vaskemaskiner, cykler, radioer og,
og, og ...
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En anden dag var vi på Zoologisk Museum.
Vi så film om danske dyrefund, for eksempel
om en dinosaurus, der var udstillet, og en
hval, der flød ind ved Vesterhavet.
En af de mere solrige dage tog vi til
Hundested Havn, hvor vi - ud over både og
krabber - så nogle imponerende kæmpe
sandskulpturer.
Kunstnere fra hele Verden havde lavet
specielt danske emner, som for eksempel
Rundetårn i sand!
Det rigtige Rundetårn var vi oppe i en anden
dag. Her har man en fantastisk udsigt over
hele København. Samme dag besøgte vi
Musikhistorisk Museum, hvor der er et
lydrum med mere end 30 forskellige
instrumenter.
Selvfølgelig gav vi den hele armen!

Vi havde også en fantastisk dag på
Den Blå Planet! Det er et meget, meget smukt
og lærerigt sted, som hver gang er en populær
oplevelse!
Sluttelig havde vi en dejlig dag på
Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Vi blev
underholdt af mange af håndværkerne:
En skibsbygger, en væver, sværdkæmpere og
en rebslager!
Gode håndværkere og gode fortællere!!!
Så det blev en skøn Sommer-SFO!
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SFO-koloni 2016
Af Anne-Marie Freefield

I år var vores Koloni ekstra spændende, fordi vi skulle til et nyt sted. Spejderne i Valby har
en hytte, som hedder Pedersborg. Den ligger ved Sorø - og der skulle vi hen!
Den 1. august tog vi af sted på vores årlige 5-dages
koloni. Det viste sig at være et godt valg. Hytten havde et
stort køkken og en stor spise- og opholdsstue, og på hver
side var der sovesale - en til pigerne og en til drengene.
Der var masser af plads rundt om hytten, og gik du på en
mindre tur, kom du ned til et lille skovområde. Rundt om
selve hytten var der rigtig mange træer med modne
blommer! Der var også gode klatretræer!
Selv om vi nu havde en ny hytte, fandt vi hurtig et helt
ideelt sted til vores "SUND SLIK BUTIK". Her kunne
man hver dag snolde for et mindre beløb og købe alle
slags nødder, tørret frugt og andet godt. Vores fantastiske
madmor, Rita, var som de tidligere år i køkkenet, og
lavede enormt sund og lækker mad!
På anden dag viste det sig, at et af børnene havde bragt
lus med! Det tog vi i stiv arm: Ida og Anne-Marie gav
alle børnene en omgang luseshampoo og balsam, og så
var det problem løst.
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Alle grupper trivedes ellers godt, og
alle havde valgt sig et gruppenavn,
som for eksempel: "De 7 små grise",
"Ridderne & Prinsessen",
"Pokemon-drengene", "Blomsterpigerne" og "De Fede Fugle" ...
Ellers må man sige, at alle
grupperne også var rigtig gode
venner på tværs af grupperne. Vi
voksne talte faktisk om, hvilken fryd
det var! Vi havde en del, som har været med år efter år og som elsker kolonien. Vi havde
også rigtig mange af de små, der netop skal starte i skole i år. Vi var meget imponerede over,
hvor naturligt det var for alle at være med til at skabe god stemning.
I år var vejret ustabilt, og da
turen til søen ville blive for
lang med regnbygerne, købte
vi i stedet et stort
svømmebassin, som vi
stillede lige ved siden af
hytten. Der var også bålplads,
og Sand sørgede for at vi fik
tændt for lejrbålet den sidste

aften! Men inden da havde sol og regn skiftet 5-6 gange og
vi overvejede 5-6 gange, om det nu skulle være lejrbålet eller
pejsen, vi skulle tænde!
Som sædvanlig konkurrerede holdene om at hjælpe mest til,
være mest underholdende og få flest gode ideer. Vi havde en
tavle, hvor vi førte point, og vi fik gode hold, som så sidste
aften blev belønnet.
Sidste aften var der også underholdning. Der var korsang,
dans og forskellige fjollerier. Vore to juniorhjælpere, Ida og
Nicklas, fortalte spændende ting om Kina og Amerikansk
Fodbold, mens alle lyttede intenst.
Det var en stor fornøjelse at være på tur i Pedersborghytten!
6

Nye ansigter...
I år er der atter mange nye
ansigter på skolen!
I 0. klasse har 16 børn
kastet sig over 10 års
skolegang med stor
spænding.
Første skoledag - den
husker vi vist alle sammen!
I 10. kom 6 nye elever til
fra andre skoler, mens 11
fortsatte fra sidste års 9.
Vi har nu en god klasse
med store ambitioner.
Lige nu er der 185 elever
på skolen, og flere er på
vej.
Vi ønsker alle nye elever

VELKOMMEN
på
Kildeskolen!

♦

Husk arbejdsweekenden i oktober!
Alle forældre er inviteret til at deltage
Lørdag 8/10 og søndag 9/10
Aktiviteterne foregår begge dage mellem 10:00 og 18:00
Kontakt klasselæreren og fortæl hvornår I kan være der!
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Forberedelser
før skolestart
Når sommerferiens
afslutning nærmer sig, gør
lærerne sig klar til at
starte et nyt skoleår.
Efter gennemgang af
sidste års resultater og
pensumbeskrivelser skal
der foretages justeringer af materialet - og bagefter går turen til kopimaskinerne.
Det giver et lidt kaotisk lærerværelse med bunkevis af materialer, som gøres klar til den 10.
august, hvor skoleåret starter.

Fysik/kemi, biologi og geografi i 7. klasse
Når man kommer i 7. klasse,
starter det, der kaldes
udskolingen. Det er de sidste
tre skoleår, hvor eleverne
arbejder med den viden og de
færdigheder, som de skal til
prøve i efter 9. klasse.
Nu hedder det ikke længere
Natur og teknologi, for faget
inddeles i tre områder:
Fysik/kemi, biologi og
geografi.
I 7. klasse begynder eleverne
at have deres gang i
fysiklaboratoriet, hvor der undervises i fysik/kemi og biologi. Geografi arbejder eleverne
med i klasselokalet.
De tre områder kaldes under ét for naturfagene.
I år indfører vi, at eleverne også skal lave feltundersøgelser i biologi - vi skal ud og se!
8

Efteruddannelse i naturfag
Af Heidi Brandt
I forbindelse med de nye Forenklede Fælles
Mål, der blev indført på Kildeskolen sidste år,
er der en masse faglige aktiviteter, der skal
justeres i undervisningen.
I naturfagene er afgangsprøverne ændret, så
den nu bliver tværfaglig. Eleverne i 9. klasse
prøves i et projekt og ikke som hidtil i et
emne, man trækker på prøvedagen.
Eleverne i 10. klasse går fortsat op i
Fysik/kemi, da de ikke har biologi og
geografi.
For at få inspiration til, hvordan vi skal
arbejde med de tværfaglige emner, og hvordan prøverne kommer til at foregå, er jeg i gang
med et større kursus, der foregår hos Balle Kursus og Læring ved Vejle.
Det første kursusforløb om de tværfaglige prøver blev afholdt i august, og der var god
inspiration at hente. De næste forløb afholdes i løbet af efteråret og vinteren, hvor de enkelte
emner, det tværfaglige arbejde drejer sig om, bliver behandlet. Efter fire kursusforløb, opnår
jeg et godt overblik over, hvordan man underviser tværfagligt op til prøverne!

Forberedelse til lejrskole
Af Dennis Greve-Christensen
Inden længe skal 5. klasse af sted på
den fedeste lejrskole nogensinde - de
skal nemlig cykle Bornholm rundt i
etaper i en vaskeægte Tour de
Bornholm!
Til min store fornøjelse, tager
forældrene del i planlægning og
forberedelser.
Her far Torben, der øver eleverne i at
slå telt op. Godt med en spejder-far!
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Rikke er tilbage
I sidste skoleår så vi ikke meget til Rikke, der kombinerede en
rest af en barselsorlov med en avanceret uddannelse i
studemetode, kommunikation og menneskeforståelse.
Rikke hjalp allerede eleverne ved afgangsprøverne i juli - men
nu er hun helt tilbage!
Rikke fortsætter sit arbejde med at udvikle undervisningen i
dansk.
Velkommen til Rikke!

Ny tilsynsførende
I de sidste 8 år har Lise Thorsen, der er cand.mag. i dansk,
været Kildeskolens tilsynsførende. Imidlertid forhindrer
manglede undervisningserfaring hende i at tage den påkrævede
uddannelse.
Herfra en stor tak til Lise for de mange års gode og gavnlige
indsats!
Ved generalforsamlingen i april blev det vedtaget i stedet at
ansætte René Steffensen, der selv er lærer, uddannet
tilsynsførende og som har et indgående kendskab til Hubbards
studiemetode.
Vi byder René velkommen!

Kender du nogen, der leder efter en god skole?
De skal kontakte skolen på 38790140 eller maile på
info@kildeskolen.dk - så arrangerer vi et møde og en rundvisning!
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4. klasses lejrtur til Røsnæs Naturskole
Af Lilian Dohn
17 glade elever tog mandag med
bus til Hovedbanegården, tog til
Kalundborg, bus til Bjørnstrup
på Røsnæs og endelig de sidste
2½ km på ”gå-ben” til Røsnæs
naturskole. Røsnæs Naturskole
vrimler med dyr og resten af
dagen gik med at hilse på
kaninerne, fårene, gederne,
æslerne, katten og hønsene med
hanen. Det var dog især
kaninungerne som var populære.
Tirsdag havde vi lektion med
naturvejleder Morten om livet
i saltvand. Vi gik ned til
nordstranden forsynet med net
og spande. Undervejs hilste vi
på en flok køer som var lidt
sky, men Morten viste os at
hvis man lagde sig ned og stak
benene ind i indhegningen
kunne man lokke køerne til.
Nede ved stranden fandt
eleverne krabber og søstjerner.
Morten tog våddragt på for
at kunne gå længere ud med
sit net. Han kom tilbage med
en lille tunge, en lille
skrubbe, en tangnål og
hesterejer. Eleverne så på
fangsten i en balje og
Morten viste hvordan
skrubben og tungen gravede
sig ned i sandet som
eleverne også havde lagt i
baljen. Morten viste også
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med blå farve hvor fisk og krabber trak vandet ind og ud. Endelig viste Morten hvordan man
kunne se om en krabbe var en han eller en hun.
Onsdag startede vi efter
morgenmaden i skolestuen med
Morten hvor vi skulle høre om
geologi, sten og landskab.
Morten fortalte om hvordan
landskabet blev formet under
istiden og hvor de forskellige
sten kom fra og hvordan de var
opstået. Herefter gik vi ned til
Vindekilde på sydstranden for at
se hvor mange slags sten vi
kunne finde her. Undervejs gik
vi over Vågehøj hvor Morten viste udsigt til Storebæltsbroen, Fyn med kranen på
Lindøværftet, Samsø, Mols og Hjelm.
Morten havde medbragt en planche over de forskellige sten arter og eleverne lærte at
genkende flint, granit, gnejs, sandsten, basalt og den noget sjældne porfyr.
Om aftenen stod den på flotte snobrød omkring bålet.
Torsdag gik vi en tur ud til fyret.
Eleverne var oppe i fyrtårnet i 3 hold,
da der kun måtte være 8 i tårnet ad
gangen. Alle kunne låne en kikkert så
man rigtig kunne se de passerende
skibe fra tårnet. På vej tilbage gik vi
langs stranden fra fyret til
Fiskerhuset. Her kunne eleverne
bruge deres nye viden om sten arter
fra gårsdagens undervisning og de
havde et helt nyt syn på den stenede
strand.
Om aftenen blev der ristet skumfiduser over bålet og vi fik lavet et flot lille ”tårnhøjt
helvede”.
Under hele kolonien prøvede eleverne at spise bær fra naturen. Det var mest brombær og
hyben og nogle elever prøvede også de sure slåenbær. Eleverne fik også udpeget hvad man
bestemt ikke skal spise fra naturen, da der på Røsnæs vokser en del Dansk ingefær.
Når der lige var lejlighed til det, gik vi også på geocache jagt. Det blev til i alt 4 fund!
Fredag formiddag gik med at pakke og sige farvel til dyrene og så gik turen tilbage til bussen
og videre mod skolen.
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"Eksamensforberedelse"
Eksamensforberedelse i 5.
Klasse? Har dansklæreren
fuldstændig tabt
jordforbindelsen, eller er der
en mening med det?
Dansklæreren i 5. Klasse har
besluttet, at eleverne skal
arbejde med skoleårets tre
første stile, som var det en
terminsprøve. Han forfattede
selv oplæggene til prøven, så
de lignede ægte prøveoplæg,
eleverne blev forsynet med
det rigtige prøvepapir og på
døren var der et skilt med
beskeden, ”Stille! Prøve
9.00-11.30”.
Eleverne arbejdede godt og lærte en masse om stileskrivning på tid.
Selvfølgelig lavede de en masse fejl i forhold til de rigtige afgangsprøver - men nu bliver der
også god tid til at rette op, så alt klapper den dag, det virkelig gælder.

Kursus for forældre - Lær At Lære
Vi vil gerne undervise alle forældre i studiemetoden.
Hvis du er interesseret, kan du høre mere om kurset onsdag den 21.
september, hvor Hanne og Niels forklarer og besvarer spørgsmål
mellem 17:00 og 18:00.
Du behøver ikke være der hele tiden!
Meld dig til på 38790140.
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Fiberforbindelse, computere og WIFI
Af Niels Bergstedt, skoleleder
Da undervisningen i alle landets grundskoler efterhånden
skal bygge på brugen af informationsteknologi (it),
besluttede vi for et år tilbage at fremtidssikre Kildeskolens
arbejde.
Som lærere elsker vi selvfølgelig bøgerne, men
udviklingen går i en anden retning! Der er allerede nu et
hav af undervisningsfilm, brugbart billedmateriale og
online ordbøger - og det er en udvikling, der accelererer!
Fra tid til anden gik vores daværende anlæg ned. Dels
under temauger, hvor mange elever brugte deres computere
samtidig, men også når de ville bruge deres computere,
tablets eller smartphones i den daglige undervisning.
Anlægget var ikke tidssvarende.
Derfor kontaktede vi firmaet MIKLA IT for at få
rådgivning og praktisk hjælp med det omfangsrige projekt.
Vi oprettede en super hurtig fiberforbindelse til nettet, og
bagefter rettede vi op på alle husets kabelforbindelser, så
hvert lokale fik sin egen direkte forbindelse til nettet.
Med det på plads skiftede vi alle computere ud i it-lokalet,
og hver klasse og faglokaler blev udstyret med en itstander, der skal bruges til informationssøgning og
opklaring af ord.
Som afslutning af projektet blev der indrettet 6 sendere på
skolen, som giver os et perfekt wifi-anlæg. Det betyder, at
alle elever kan bruge deres computere, tablets og
smartphones til at finde data på nettet uden begrænsning og
i super god hastighed. Og det er de meget glade for!
I nærmeste fremtid skal alle lærere gennemgå et kursus om
informationsteknologi, så de let kan bruge anlægget.
Og så lige en stor tak til MIKLA IT for god rådgivning og
effektivt samarbejde!
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Førstehjælp, motorlære, hus og kunst
Af Dennis Greve-Christensen
Førstehjælp er en af de færdigheder,
som ethvert menneske bør være i
besiddelse af.
I læringstiden hver torsdag skal 7.
klasse lære om førstehjælp i perioden
indtil efterårsferien. Kurset afsluttes
med en praktisk førstehjælpsøvelse på
skolen, hvor vi får besøg af rigtige
opsminkede figuranter og kontrollanter
fra Hjemmeværnet.
Efter ferien vælger eleverne sig ind på
forskellige kursustilbud. I år kan de vælge mellem motorlære eller et projekt om huse.
Elever, der vælger motorlære, skal
samle en motor fra en Opel Vectra.
Det er et projekt, hvor matematik og
fysikkens love kommer til
anvendelse i praksis. Der vil blive
slået et slag for de tekniske
uddannelser med et besøg på en
teknisk skole.
De elever, der vælger projekt HUS,
skal finde deres drømmehus, lave en
model og foretage en masse
beregninger på det. Eksempelvis får
de forskellige priseksempler på gulve
og skal beregne, hvor meget det
kommer til at koste at lægge gulv i hele huset i virkeligheden. Eleverne skal også lære at
lægge et budget for en familie, der indeholder husets forskellige udgifter.
Senere på året kan eleverne vælge mellem tegning/skulptur eller forberedelse til
Overlevelsestur Eaglewatch Force 2017. Elever, der vælger tegning/skulptur, skal lære at
tegne og arbejde med skulptur i gips. Elever, der ønsker at melde sig til overlevelsesturen,
skal lære at bevæge sig i forskelligt terræn, aftale troppetegn og tilpasse sig omgivelserne
samt øve et ”Military Tattoo Show”, som de skal optræde med på turen.
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De store kan da også lide at lege!
I august blev der opstillet
bordfodbold på anden sal,
så eleverne i 9. og 10.
klasse kunne fornøje sig i
pauserne.
Der gik ikke mange
sekunder før det med stor
begejstring blev taget i
brug.
Ikke dårligt at man sådan
kan lege i pauserne!

Nu er hjemmesiden mobilvenlig!
Som et led i moderniseringen af skolens it tog vi også fat på
hjemmesiden.
Den var oprindelig indrettet til at fungere på en computer, og
det gør den stadig.
Men efterhånden bruger 70 % deres smartphones til at søge
data og maile - og det kunne vores hjemmeside ikke klare.
Det var umuligt at gå ind i menuer og undermenuer og se alle
informationer om skolens baggrund, undervisning, elever og
lærere, læse tidligere numre af Kildeskolenyt og årets
kalenderdata. Det var heller ikke muligt at bruge en
smartphone til at downloade skemaer og andre vigtige filer men det er det nu!
Prøv selv!
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80 elever gennem Lær at Lære!

Gennem de sidste to år har vi arbejdet med at gøre undervisningen i studiemetoden mere
anvendelsesorienteret.
De fleste af lærerne har store uddannelser indenfor området, og de ved, at metoden virker.
Når et studie udføres ordentligt, er det også spændende - uanset hvad det handler om!
Men hvordan kan man med et kort kursus som Lær At Lære få eleverne til at fange
grundprincipperne, så de får lettere ved at studere? Det er den opgave, vi forsøgte at løse.
Med nye materialer startede vi det nye skoleår med et forsøgsprojekt, der viste sig at være
langt mere succesfuldt, end vi havde håbet på.
80 elever er nu færdige med det nye Lær At Lære kursus og at
dømme efter succeshistorierne, er det her bedre end nogensinde!
Hvad med jer forældre? Kunne I tænke jer at tage kurset? Kom til
informationsmøde onsdag 21. september mellem 16:00 og 18:00.
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Nyt elevråd
I august afholdt 5. til 9. klasse valg til
skolens nye elevråd.
De valgte repræsentanter er (fra venstre):
Cassandra (9.), Emre (7.), Ida (8.), Noah
(5.) Hannah (8.) og Markus (6.)
Elevrådet har valgt Hannah som
elevrådsformand.
En stor tak til sidste års elevråd - og velkommen til det nye hold!

Dansk ordbog på mobilen
Som I kan se, har vi skolens it-netværk på plads. Men en ting der mangler: Eleverne bør
havde deres egen danske ordbog på mobilerne!
På skolens bruger vi Din Danske Ordbog, som er skrevet af Christian Aagaard. Det er en
ordbog, der er enkel - den er skrevet til børn og unge.
Hvis man bruger iphone, kan man endda gå direkte fra definitioner til billeder og film, og det
styrker forståelsen i stor grad.
Gå ind i App Store. Søg: din danske ordbog. Hent og køb.
Bogen koster kun 80 kroner og alle opdateringer er gratis!

Ansøgninger om fripladstilskud
Husk at aflevere ansøgningen om tilskud til betaling af skolepenge, helst senest den 12.
september! Den skal afleveres til Karna på kontoret.
Vi har sendt ansøgningsskemaet til alle forældre i juni måned. Hvis I ikke kan finde det, skal
I hurtigt have et nyt fra kontoret.
Alle ansøgninger skal være lagt i et digitalt system senest 15. september.
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