Kildeskolenyt!
Skøn september!
I september måned fik vi gang i alle klasserne – ja, det kan
godt tage lidt tid, før man opdager, at det ikke mere er
sommerferie!
I hvert fald var det helt tydeligt, at eleverne tog kampen op
og kastede sig over studierne med ildhu.
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Kalender
Regler om elektronik
Talent
Med lærerne til DHLstafet
RENOWEEKEND!!!
Æbledag
Cirkus Naturligvis
Studietur til Edinburgh
Temauge 2016

Vi havde besøg fra Københavns Universitet, der var
æbledag hos Hanne, projekter om naturkatastrofer og
gensplejsning, jagt på det skjulte sukker og en tur til
Nationalmuseet. Samtidig fik vi fastlagt nogle regler om
brugen af it på skolen, der er nødvendige med vores nye
fantastiske internet-forbindelser.
I næste måned har vi arbejdsweekend den 8. og 9.! Så er
der temauge om kost og bevægelse, terminsprøver i 9. og
10. klasse, motionsløb fredag den 14/9 – og så er der
selvfølgelig efterårsferie! I slutningen af måneden tager 9.
og 10. klasse på uddannelsesmesse.
Husk nu at give klasselæreren besked om hvornår I
kommer i arbejdsweekenden.
Og så vil vi lige minde om, at I er velkomne til at invitere
venner og bekendte til at bruge Kildeskolen – der er plads
i flere af klasserne.
Endelig: Nyd et godt nummer af Kildeskolenyt!

© 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
Oktober
Mandag 3.
Tirsdag 4.
Onsdag 5.
Torsdag 6.
Fredag 7.
Lørdag 8.
Søndag 9.
Mandag 10
Tirsdag 11.
Onsdag 12.
Torsdag 13.
Fredag 14.
Mandag 17.
Tirsdag 18.
Onsdag 19.
Torsdag 20.
Fredag 21.
Mandag 24
Tirsdag 25.
Onsdag 26.
Torsdag 27.
Fredag 28.

Forældrekonsultation 3. klasse
Forældremøde i SFO'en - 19-20

Arbejdsweekend - husk at melde jer til hos klasselæreren!
Vi har åbent mellem 10 og 18 - kom den tid I kan.
TEMAUGE 0.-8. klasse
KOST OG BEVÆGELSE

Terminsprøver
9. og 10. klasse

Skolernes motionsløb!

Efterårsferie – hele skolen er lukket!

Forældrekonsultation 9. klasse
Forældrekonsultation 10. klasse
Forældrekonsultation 6. klasse
Uddannelsesmesse for 9. og 10. klasse - Copenhagen Skills

Og så er der kaffe i SFO’en fredag den 28/9!
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Nye regler om elektronisk udstyr på skolen
Af Niels Bergstedt, skoleleder
Med den frie adgang til nettet på skolen er der behov for mere præcise regler.
Vi ønsker selvfølgelig at bruge internettet – men det må heller ikke forstyrre skoledagen.
Her er de nye regler, som eleverne læser og underskriver:

Elektronisk udstyr er mobiltelefoner, smartphones, tablets, computere og elektroniske spil.
Du kan bruge det elektroniske udstyr, så det gavner dine studier – men du kan også bruge
det, så det forstyrrer skoledagen!
I Ordensregler For Elever er regel nummer 12:
Jeg forstår at min medbragte mobiltelefon og andet elektronisk udstyr kun skal være fremme,
når det gavner undervisningen, og når det er aftalt med læreren. Jeg forstår også, at skolen
ikke erstatter mit elektroniske udstyr, hvis det mistes eller går i stykker.
Da vi nu bruger mere it på skolen, skal reglen være mere tydelig:
a) Mit medbragte elektroniske udstyr er kun fremme i timerne, når det skal bruges i
undervisningen og når det er aftalt med læreren.
b) Mit elektroniske udstyr bliver i det aflåste lokale, når jeg har frikvarter.
c) På ture ud af skolen må det elektroniske udstyr kun bruges, når det er aftalt med
læreren.
d) Hvis jeg bryder de tre regler (a, b og c), tager læreren mit elektroniske udstyr, og jeg
får det først tilbage, når skoledagen er slut.
e) Hvis jeg bryder reglerne flere gange, mister jeg retten til at bruge elektronisk udstyr på
skolen. Den ret kan jeg kun få igen ved at ansøge skolelederen skriftligt.
f) Jeg forstår at skolen ikke erstatter mit elektroniske udstyr, hvis det går i stykker, eller
jeg mister det på skolen.

Jeg forstår reglerne om elektronisk udstyr på Kildeskolen og vil rette mig efter dem.
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Talent
Alle mennesker har talenter, der kan udvikles og
styrkes!
I de næste måneder giver Kildeskolenyt plads til, at
eleverne kan fortælle om deres talenter.
Nicklas Johansen går i 10. klasse.
Han spiller amerikansk fodbold, har gjort det gennem
tre år og er nu udtaget til ungdomslandsholdet U19.
Nicklas fortæller:
Jeg så amerikansk fodbold i fjernsynet og fik lyst til at
prøve det.
Så søgte jeg på nettet over klubber i Rødovre og fandt Avedøre Monarchs - tog derned,
snakkede med en træner, blev indbudt, lånte udstyr og kom til næste træningsaften. Og så var
jeg i gang!
Efter træningen fik jeg at vide, at jeg var én af de mennesker, der havde let ved at lære at
spille, og at de gerne ville arbejde med mig.
Efter første sæson fik jeg mere spilletid – så kunne jeg udvikle mig som spiller, blive
dygtigere. Og så blev jeg foreslået at søge ind på U19.
Efter anden sæson gik jeg så til optagelse – og nu er jeg med på ungdomslandsholdet.
Min drøm er at spille professionelt i USA – altså NFL (National Football League)!

Stof til eftertanke
Alle er genier.
Men hvis man dømmer en fisk ud fra dens evne til at klatre i
træer, vil den hele sit liv tro, at den er dum.

Albert Einstein
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Motion på den sjove og hyggelige måde.
Fredag d. 2. september deltog en del af lærerne
i DHL-stafetten, som foregår i Fælledparken.
Hvad musik er for Roskilde festival, er motion,
samvær og hygge for DHL-stafetten. Et
arrangement med 206 850 deltagere!
Vi havde fordelt opgaverne på forhånd: Nogle
løb, andre gik og de skadede var grillmestre.
Formen var fra den ene yderlighed til den
anden: To lærere, Mikkel og Anne-Mette, løb
de 5 km to gange – super flot klaret. I den
anden ende var formålet blot at overleve de 5
km. Men alle gennemførte!
Vi besluttede selvfølgelig at deltage igen til
næste år.

Kroppen
I 4. klasse har vi et længere forløb om kroppen.
Eleverne lærer om kroppens forskellige systemer,
hvordan den er bygget op osv.
En af de opgaver, de skal løse, er at tegne et hus med
tæerne.
Det, at skulle styre sin krop og tegne med tæer i stedet
for fingre, er noget af en oplevelse.
Vi læser også noveller med blindskrift. Det er rigtig
udfordrende at skulle bruge sine sanser på en helt ny
og anderledes måde.
5

RENO-WEEKEND PÅ
KILDESKOLEN
Kære forældre,
Så er der arbejdsweekend på skolen.

Lørdag den 8/10 og søndag den 9/10
I de to dage mødes lærere og forældre for at gøre vores skole til et pænere og bedre sted at
være.
Der er rigtig mange projekter: Der skal vaskes vægge, der skal males, billeder skal hænges
op, der skal rengøres og meget, meget andet.
Jo flere vi bliver, jo mere kan vi ordne!
Kom den tid I kan.
Vi starter både lørdag og søndag klokken 10:00 og arbejder indtil 18:00 – der arrangeres
selvfølgelig frokost for alle deltagere.

Venlig hilsen

Niels Bergstedt
 - Udfyld og sørg for at klasselæreren får den senest onsdag den 5/10

Navn: ___________________________________________
Barnets navn:______________________________________ Klasse: ________
Fra vores familie kommer: 1____ 2_____ 3_____ 4_____ og hjælper.
Jeg/vi deltager lørdag klokken _________til klokken ________
Jeg/vi deltager søndag klokken ________ til klokken ________
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Med 8. til Æbledag hos Hanne
Af Hanne Ginge-Nielsen
Så kom dagen, hvor æblerne i min
have skulle plukkes og bruges.
8. klasse har gjort det siden 1. – så
alle kender proceduren.
Eleverne gav mig en indkøbsliste,
så alt var klart, da de ankom. Efter
at have leget med min hund gik de
i gang med æbleplukningen.

Eleverne arbejdede systematisk, og stemningen var
virkelig god. Der blev skrællet, vejet, hældt, øset,
pisket og rørt til den store guldmedalje.
Et hold havde et
kæmpe projekt i
gang: En mangefarvet
lagkage med flere
forskellige lag – og
selvfølgelig fyldt med
de gode æbler.
Der blev lavet rigtigt
mange flotte og velsmagende æbleting, som blev sat på
bordet til stor fornøjelse for de fremmødte forældre og
søskende, der kom for at smage.
Alle fik nok at spise!
Det var en dejlig æbledag i høj sol på Amager.
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Naturkatastrofer i 5.
klasse
Et af de emner, som 5. klasse skal arbejde med, er
naturkatastrofer.
I vores studiemetode arbejder vi med at vise ting i
ler, så det var da klart, at eleverne skulle bruge leret
til at vise naturkatastrofer.
Her en haglstorm.
Giver god forståelse!

Cirkus Naturligvis fra Københavns
Universitet
7., 9. og 10. klasse havde besøg af Cirkus
Naturligvis fra Københavns Universitet.
Her kom to hold studerende i henholdsvis
fysik og kemi og lavede et
undervisningsforløb for eleverne.
I fysik blev der snakket om elektricitet og
magnetisme, og Cirkus Naturligvis havde
medbragt en Van der Graff-generator,
som kunne lave stærk statisk elektricitet.
Med den kunne vi oplade ting - og elever!
Lucas og Cassandra fik en gang strøm, så
håret strittede!
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Kassava-projekt – gensplejsning på
Københavns Universitet
9. klasse har været på
besøg på Københavns
Universitet for at lære
om gensplejsning af
planter.
I Afrika spiser man en
plante der hedder
kassava. Roden ligner
en stor kartoffel, mens
planten er en høj
stængel, hvor både
blade, stængel og rod
kan spises. Planten er
meget tørkerobust og
kan gemmes i jorden i
op til 2 år, så det er en
genial plante at dyrke i tørre områder i Afrika. Men der er desværre et giftstof, som dannes i
planten, når den kommer i forbindelse med ilt: Cyanid – og det i så store mængder, at man
kan dø af det.
For at kunne spise kassava skal den koges længe og forarbejdes meget. Det sker, at folk i
Afrika dør af at spise planten, fordi den ikke er forarbejdet tilstrækkeligt. Desværre mister
den også det meste næring, når den forarbejdes.
På Københavns Universitet har man arbejdet med kassava-projektet i flere år. Her forsøger
man at gensplejse planten, så den ikke danner cyanid.
Det var spændende at opleve deres forsøg. Efter eleverne havde “gensplejset” planterne,
skulle vi se, om det var lykkedes. Der blev taget prøver og sendt strøm igennem, så man
kunne se, om der stadigvæk var gift i planten.
I det virkelige projekt er det lykkedes at reducere giften til 8 %. Samtidig er planten blevet
mindre, hvilket ikke var hensigten.
Så der arbejdes videre med at forstå, hvordan man kan gøre
kassavaplanten bedre!
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Jagten på det skjulte sukker og supersmagerne
på Københavns Universitet
8. klasse har været på
besøg på Københavns
Universitet og ledt efter
det skjulte sukker.
Vi fik gennemgået de
forskellige typer af
sukker og kigget på
molekylerne, de består
af.
Eleverne skulle lave en
undersøgelse, hvor de
skulle smage fire
forskellige ting: Frugt,
grøntsager, sodavand og
saft. Herefter skulle de
vurdere, hvad der var
sødest, og endelig skulle
de teste, om det nu også var rigtigt.
Nogle af tingene var sødet
med sødemidler og indeholdt
derfor ikke sukker, selv om
det jo smagte sødt.
Der var en del overraskelser.
For eksempel vidste vi ikke,
at løg og citronsaft indeholder
næsten lige så meget sukker
som et æble!
Efter forsøgene skulle vi finde
ud af, om vi kunne smage
forskel på forskellige typer
frugtgrød. Det var også en
rigtig spændende test, hvor
vore sanser virkelig kom på
prøve.
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Med 3. klasse på Nationalmuseet
Af Karen Marie Juel
Oh se!
Er det uroksen fra Vig?
Er det den rigtige?
Den dolk har jeg set på en
hundredekroneseddel!
Ja, jeg ved godt, hvordan de
lavede en båd af en træstamme!
Den ravklump er også i
historiebogen!
Er det plastik eller er den rigtig?
Interessen og spørgelysten var
stor, og eleverne kunne
sammenholde den viden, de har
fra historiebogen med alle de velbevarede fund i glasmontrerne.
Interessen var så stor og bevægelserne så hurtige, at alarmen gik i gang! Vi gik lidt mere
stille og kustoderne delte velvilligt ud af deres viden til de lydhøre elever.
Vi talte om danefæ og hvor godt det er, at vi har så let adgang til at kigge på dem.

Læring på rejser
Af Niels Bergstedt
Fra tid til anden er en familie nødt til at rejse udenlands i løbet af skoleåret.
Det er ikke noget vi er glade for, for der er rigeligt at se til i den daglige undervisning.
Nogle forældre har så foreslået, at deres børn kunne tage lektier med – at de skulle sidde i
New York og træne tabeller. Men den går ikke!
Der er massevis at lære, hvor man er. Hvordan er sproget? Hvordan klæder folk sig?
Hvordan lever de? Hvordan opfører de sig?
Så hjemmeopgaven kunne i stedet være: Rejs til New York, tag billeder, tal med
amerikanerne, find ud af hvordan de lever og kom så tilbage og hold et foredrag for klassen
om dine opdagelser. Se, det er læring!
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Med 9. på studietur
Af Maria Märcher, klasselærer
Søndag d. 4. september var det tid til at 9.
klasse, Mikkel og undertegnede skulle af
sted til den skønne skotske hovedstad,
Edinburgh. Det var en tur, der var ventet
med længsel – for mig var det 13. besøg i
min absolutte yndlingsby, men for klassen og Mikkel var det første møde med en by der,
uanset hvem man er, utvivlsomt vil gøre et positivt indtryk på én. En by man bliver glad for,
og måske endda lidt forelsket i.
Vi mødtes alle i lufthavnen kl. 14.30 søndag –
vi havde valgt at tage af sted en dag før
normalt, for at få endnu mere ud af
studieturen. Det viste sig at være et rigtig godt
valg.
Efter en fin flyvetur og en lige så fin tur med
bussen ind til centrum, stod vi midt i en af de
allerdejligste byer i verden. Luften i
Edinburgh summer af historisk stemning og
der er en smittende åbenhed overalt - man
føler sig velkommen med det samme.
Vi fandt vejen til hotellet og fik checket ind
omkring kl. 19. Derefter fik eleverne lov til at snuse lidt rundt i lokalområdet og finde noget
aftensmad, inden vi samledes til aftenmøde kl. 21 på hotellets fine udendørs terrasse.
Næste morgen, mandag, startede vi dagen
med den mest berømte turistattraktion i
Edinburgh, nemlig Edinburgh Castle - et
storslået og velbevaret borganlæg, der
knejser stolt på toppen af en udslukt
vulkan midt i byen. Vi mødtes lidt i 10
foran indgangen, hvor efter vi gik rundt
på opdagelse deroppe et par timer.
Spændende! Og vejret var heldigvis med
os i år. Derefter var der tid til frokost og
lidt fritid for alle.
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Vi mødtes igen kl. 15.30 foran Mary
King’s Close - “byen under jorden” hvor vi skulle på en fantastisk lærerig
rundtur, der viste os en masse om
Edinburghs spændende fortid. Vores
guide var super dygtig og sjov.
Virkelig en fed tur, som eleverne
også var begejstrede for.
Resten af mandagen gik med lidt
mere fritid, aftensmad, fælles
aftenmøde og hygge.
Tirsdag startede dagen med det store
Edinburgh-byløb. Klassen blev delt op i 5 grupper og fik udleveret opgaverne. Der var
masser af forskellige poster og udfordringer, der skulle løses rundt omkring i byen – både
steder der skulle besøges (selvfølgelig med den obligatoriske gruppe-selfie) og ting, der
skulle gøres. Der skulle blandt andet læres lidt skotsk via samtale med fremmede mennesker.
Nationalmuseet var i øvrigt et hit hos især én af grupperne, som blev hængende dér længe
efter opgaverne var løst.
Efter løbet mødtes vi kl. 16 uden for den berømte
attraktion The Edinburgh Dungeon – en slags
levende teatermuseum over byens grumme fortid.
Skuespillere fortæller om og involverer de besøgende
i en masse uhyggelige og sande historier, der fandt
sted for længe siden i Skotland. Der blev hvinet,
hylet og grinet en masse undervejs. Besøget var en
succes hos alle, og chok-effekten sad i kroppen længe
efter.
Resten af tirsdagen gik med lidt fritid, aftensmad og
aftenmøde kl. 21.
Onsdag viste vejret sig fra sin fine side, hvilket var
heldigt, da denne dag stod i Loch Lomonds tegn. Vi
skulle tidligt af sted og med toget 2 timer til den lille
by Balloch, der ligger lige ved foden af Skotlands
største og smukkeste sø: Loch Lomond. Da vi
ankom, var båden klar til afgang. Det var en skøn
sejltur rundt på søen, og der blev taget en masse
billeder. Dejligt at få oplevet den fabelagtige natur i det skotske højland.
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Efter endnu en 2-timers togtur
tilbage til hovedstaden, var
klokken efterhånden blevet
14.30. Herefter skulle en del af
klassen på en Harry Potter tour
rundt i den gamle bydel, mens
andre fik shoppet fuldstændig
igennem. Fritid og aftensmad
fulgte inden aftenmødet kl. 21.
Da mørket for alvor faldt på,
var det tid til “Ghost Walk”– en
guidet tur rundt i den
uhyggelige, grusomme verden
fra Edinburghs fortid. Turen
sluttede på den aflukkede del af
den, efter sigende, hjemsøgte
kirkegård. Stemningen var gejlet godt op undervejs, og vores guide havde sørget for god
humor og super spændende (uhyggelig) viden. ”Desværre” var der ingen, der besvimede
eller kom ud derfra med skrammer på kroppen. Men det var en god oplevelse! Da vi kom
tilbage til hotellet var det i den grad sengetid. Zzzzzz.
Torsdag var sidste dag på turen, og vejrguderne var nok vrede på os over at vi snart skulle
hjem - for det regnede og blæste helt tosset fra morgenen af.
Vi tog dog alligevel af sted på vores afsluttende fælles tur, en gåtur op til det smukke Calton
Hill, hvor vi så det storslåede National Monument - og igen blev der taget masser af billeder.
Herefter var der 5 timers fritid til de glade unge mennesker. Tiden blev selvfølgelig brugt
fornuftigt - der blev shoppet på livet løs.
Kl. 17.45 mødtes vi igen og fulgtes hen til en restaurant udvalgt af eleverne - her stod den på
hyggelig fællesspisning sidste aften inden hjemturen. Det var dejlig indisk mad med noget
for enhver smag. Mums!
Tilbage på hotellet havde vi turens allersidste aftenmøde, hvor også resultatet af pointene fra
byløbet blev afsløret. Vindergruppen fik fine, skotske præmier og blev foreviget på et lidt
tosset billede, inden det var på hovedet i seng - vækkeuret stod nemlig til kl. 3 om natten.
Puha!
Fredag “morgen” kom hurtigt, og turens sidste overraskelse til en klatøjet flok elever, var
taxaer direkte til lufthavnen. Det var et stort hit! Flyveturen bragte os intakte hjem til
Danmark – meget, meget trætte og med rygsækken fuld af skønne fælles oplevelser. Og alt
for meget tøj og slik! Fantastisk tur!
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Temauge 2016: Kost og Bevægelse
Af Maria Märcher og Heidi Brandt

Mens 9. og 10. klasse går til terminsprøver,
beskæftiger resten af skolen sig med
Tema-uge 2016: Kost og Bevægelse.
Temaugen i år har fokus på kostens
betydning for kroppens velbefindende – at
det ikke er ligegyldigt, hvad vi putter i
munden. Desuden med fysisk bevægelse,
da et af de officielle kostråd, som vi
arbejder ud fra, opfordrer til mere fysisk
aktivitet.
Eleverne arbejder ud fra materialesæt fra
Fødevarestyrelsen. De må så selv vurdere, om de vil arbejde med egen klasse, sammen med
nærliggende klasser eller inddele i grupper hen over de forskellige klasser. Vi opfordrer
kraftigt til at samarbejde på tværs af klasserne!
7.-8. klasse arbejder også med Madkemi hos Heidi i fysiklokalet.
Materialet ”Lev sundere med kostrådene” er en komplet pakke med alt muligt spændende:
Læreroplæg, diverse opgaver, lege/spil og opskrifter – samt en lærervejledning. Det er så op
til hver lærer at vurdere og planlægge præcis hvordan og hvor meget af materialet, man vil
bruge.
De eneste krav er:
 at eleverne kender og forstår alle 10 kostråd fuldstændig, når temaugen er slut.
 at de har været fysisk aktive mindst 30 minutter om dagen.
 at alle klasser har et produkt de kan vise frem i egne klasser efter frokost om torsdagen
(kan fx være sunde snacks eleverne har lavet, en flot plakat mv.).
Om torsdagen er det afslutningsdag – alle har formiddagen fri til at færdiggøre produktet.
Efter frokost går 1.-6. klasse så på besøg i hinandens klasser – alle skal også se 7.-8. kl. lave
madkemi-forsøg i fysiklokalet.
Mødetiderne i Tema-ugen er: 9:00-14:00 for 0.-6. klasse og 9:00-15:00 for 7. og 8. klasse.
Eleverne i 9. og 10. klasse går til terminsprøve i denne uge.
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