
Hold da helt op… 
 

Selv om oktober var en måned med få skoledage, var der 

gang i hele skolen med en masse spændende aktiviteter.  

 

Vi lagde ud med en skøn arbejdsweekend og her efter gik   

9. og 10. til årets første terminsprøver, mens resten af 

klasserne havde temauge om Kost og Bevægelse. De store 

elever var også en tur på Københavns Universitet for at 

undersøge gensplejsning og fødevaresikkerhed – og senere 

drog de til Bellacentret for at deltage i uddannelsesmessen.     

 

I november måned skal du sætte nogle krydser i 

kalenderen: Torsdag den 3. har vi Åben Skole 

arrangement, hvor du kan tage venner og bekendte med, 

som leder efter en aktiv og udfordrende skole, der er der 

for elevernes skyld. Har man skolesøgende børn, skal der 

sættes kryds ved fredag den 25., hvor vi afholder 

besøgsdag i børnehaveklassen. Endelig er der 

indsamlingsfest med 8. klasse, der på eget initiativ 

afholder et arrangement for at skaffe midler til en 

Berlintur. Har man børn i 9. eller 10. klasse er det bare om 

at være med mandag den 7., hvor uddannelsesvejleder 

Flemming Hertz fortæller om valg af uddannelse.        

 

Jo, der er sandelig noget at læse om her i Kildeskolenyt! 
 
Vi må hellere se at komme i gang med november! 
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Skolekalender  

November                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag 1. Forældrekonsultation 5. klasse 

Onsdag 2.  

Torsdag 3. ÅBEN SKOLE 15:00-18:00 - Inviter dine venner og bekendte! 

Forældrekonsultation 1. klasse 

Forældrekonsultation 8. klasse 

Fredag 4.  

  

Mandag 7. 18:00-19:15: Uddannelsesaften for elever og forældre 9. og 10. 

klasse. Mødet afholdes af uddannelsesvejleder Flemming Hertz 

Hele ugen - Brobygning til uafklarede elever i 10. klasse 

Tirsdag 8. Forældrekonsultation 3. klasse 

Onsdag 9.  

Torsdag 10.  Forældrekonsultation 4. klasse 

Fredag 11. Forældrekonsultation 0. klasse 

INDSAMLINGSFEST TIL 8. KLASSES TYSKLANDSTUR 

16:00-19:00 

  

Mandag 14.  

Tirsdag 15.  

Onsdag 16.  

Torsdag 17.  Forældrekonsultation 2. klasse 

Fredag 18.  

  

Mandag 21.  

Tirsdag 22. Forældremøde 7. klasse 

Onsdag 23.   

Torsdag 24.  

Fredag 25. BESØGSDAG I BØRNEHAVEKLASSEN 10:00-12:00 

  

Mandag 28.  

Tirsdag 29.   

Onsdag 30.  

  

     Husk at der er kaffe i SFO’en den sidste fredag i måneden  

mellem 14:00 og 16:00!  
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I weekenden den 8. og 9. oktober havde vi et par 

hyggelige arbejdsdage på skolen - og vejret 

nogenlunde med os.  

 

Alle vægge i fællesområder, på trapperne og på 

toiletterne blev vasket af, der blev fjernet ukrudt 

og klippet buske, malet væg foran 8. klasse, 

revet flis, malet gelænderstænger, rør og 

radiatorer og en del døre blev vasket af.   

 

Altså en masse aktiviteter der sparer skolen for 

en masse penge, som nu kan bruges til bedre 

undervisning!  

   

En kæmpe tak til alle de lærere og forældre, der 

deltog i weekendens arbejde: Grith, Julie, Lilian, 

Hanne, Lisbeth (der stod for den gode mad!), 

Mikkel, Rikke, Karen Marie, Karen, Lisbeth 

med Josh og Noah, Marie og Katrine, Elias med 

far, Aves med familie, Tina og Maxi, Karin, 

Peter og Markus, Anna, Karna og Peter.  

 

Og næste gang vil vi gerne se flere forældre, 

som er med til at passe på VORES skole! 

 

 

 

  

     

Tak til alle der deltog i arbejdsweekenden!  
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Temauge 2016: Kost og Bevægelse 
Af Heidi Brandt 

 

 

Mens 9. og 10. klasse gik til terminsprøver, 

beskæftigede resten af skolen sig med       

Temauge-2016:  Kost og Bevægelse. 

 

 

Materialet til temaugen kom fra 

Fødevareministeriets hjemmeside altomkost.dk og 

handlede om de 10 officielle kostråd: spis frugt og 

mange grøntsager, spis mere fisk, vælg fuldkorn, 

vælg magert kød og kødpålæg, spis mindre fedt, 

vælg magre mejeriprodukter, drik vand, spis 

mindre sukker, spis mad med mindre salt, spis 

varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv. 

 

 

 

 

 

 

  

 

I 1. og 4. klasse gennemgik eleverne de 10 

kostråd og 4. hjalp 1. med arbejdsopgaverne.  

  

Eleverne smagte på grøntsager og frugter, og 

lavede blindsmagning på frugt og grønt. Der 

blev smagt på hvidt og groft brød. Set og 

mærket forskel på hvidt og groft mel.  

 

Eleverne spiste også grøntsagssuppe med 

brød og gulerods- og squashkage – og det var 

slet ikke dårligt.   

  

Der blev lavet 4 store plakater af 

madpyramiden ud af reklamer, som børnene 

havde medbragt. 
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Torsdag var 1. og 4. oppe og se, hvad 7. og 8. klasse havde frembragt i madkemi. Begge 

klasser var meget begejstrede for det de så og hørte.  

 

I 7. og 8. klasse blev eleverne delt op i hold 

på tværs af klasserne, og hvert hold fik et 

kostråd, som de skulle fokusere på i løbet 

ugens aktiviteter. Et af produkterne, som 

holdene skulle lave i ugens løb, var en film 

om deres kostråd.  

  

Et af rådene er, at man skal være fysisk aktiv 

60 minutter om dagen, så det skulle eleverne 

selvfølgelig være gennem hele temaugen. 

Med kreativ tænkning (hvorfor gøre det surt?) 

kastede de sig blandt andet over bordtennis i 

SFO’en!  

  

Nogle andre hold lavede mad, som levede op til deres kostråd. Bagefter leverede de en 

portion til madkemi i fysiklokalet. Der var nogle sjove og lærerrige oplevelser i udførelsen. 

Godt redskab til at se brugen af studiemetoden: I en opskrift stod der: Ryst en meljævning til 

sovsen i en jævningsryster. Det ville have været godt at klare op, før det hele stod og 

boblede! Der kom dog sovs ud af det. Og: Skræl gulerødderne med en kartoffelskræller. Ikke 

så nemt med en ostehøvl. Så den blev 

også klaret op. Det hele lykkedes - 

maden og motionen blev gennemført til 

et godt resultat. 

  

Ugen bød også på madkemi i 

fysiklokalet, hvor eleverne lærte at 

finde fedtprocenten af forskellige 

madtyper – blandt andet den mad, de 

selv havde lavet i køkkenet. De 

tjekkede også om maden indeholdt 

stivelse, sukker og protein og testede 

hvor meget c-vitamin, der er i 

forskellige frugter og grønsager.  

  

Som afslutning på ugens arbejde skulle 7.-8. klasse lave kemi-workshops for 0.-6. klassernes 

elever. Her viste kemikerne, hvordan de havde undersøgt maden. Det var meget imponerende 

at se, hvordan de havde valgt at udføre forskellige forsøg og lavet plancher om deres arbejde.  

Eleverne fra 4.-6. klasse fik også mulighed for at se de film, som 7.-8. klasse havde lavet om 

kostrådene. En skøn uge for alle elever! 
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INVITATION TIL FERNISERING OG 

ÅBEN SKOLE 

Torsdag den 3. november 2016 
mellem kl.15:00 og 18:00 

 

Kildeskolen deltager i det landsdækkende arrangement ”Åben Skole”. 

 

Det er dagen, hvor man kan tage familie og venner med - opleve VORES skønne skole, og få 

en idé om, hvad vi kan. Man kan se et klasseværelse i fuld funktion, få et indtryk af hvad 

Studiemetoden er for en størrelse og hvordan vi anvender den i undervisningen. 

 

Dagen bliver kombineret med en flot fernisering, hvor mange dygtige elever fra 1. til og med 

8. klasse udstiller deres kunstværker. Der vil også være kaffe/kage og mulighed for at opleve 

lidt fællessang kl. 15:30. 

 

Kom og hjælp os med at få en dejlig eftermiddag – og tag meget gerne interesserede venner 

og bekendte med! 

 

”Har du hørt, hvem der har fået det 

sjette grønne flag?” 

 

 

 

 

 

 

 

(Det får du snart at vide!)  
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PS: Hvis I ikke kan komme 

den dag, men gerne vil høre 

mere om børnehaveklassen, 

kan I sende en e-mail til Niels 

på niels@kildeskolen.dk 

Invitation til besøgsdag i 0. klasse      
 

 

                

 
   
      
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

 

Alle forældre med skolesøgende børn inviteres til at besøge Kildeskolens børnehaveklasse  

 

Fredag den 25/11 mellem 10:00 og 12:00 
 

Børnene leger og prøver at gå i skole sammen med klasselærer Helle og musiklærer 

Christine. Forældrene informeres om overgangen fra børnehave til skole af skoleleder Niels, 

der også besvarer spørgsmål om undervisningen på Kildeskolen.  

 

Hvis I ønsker at deltage, skal I ringe på 38 79 01 40 eller skrive til info@kildeskolen.dk  

 

Med venlig hilsen – og på gensyn    

 

Niels, Helle, Christine og  

 

    
 
 

mailto:niels@kildeskolen.dk
mailto:info@kildeskolen.dk
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Af Mikkel Axtoft Munch-Pedersen, idrætslærer 

 

 

Så blev det endelig tid til det årlige motionsløb rundt om Damhussøen.  

 

Efter endt temauge, der handlede om Kost og Motion, var eleverne og 

lærerne helt klar og top tunede til løbet.  

 

Vejrguderne var med os, og det holdt tørt hele turen rundt.  

 

Årets bedste tid blev sat af Qays fra 9. klasse, der løb de 3,4 km omkring 

søen på 14 minutter og 31 sekunder.  

 

Efter alle var kommet i mål, tog klasserne og lærerne tilbage til skolen, hvor 

Karen og Lilian serverede lækre sandwichers med æggesalat og nutella - 

altså hver for sig!  

 

Tak til alle for en rigtig god dag i idrættens tegn! 

 

 

Når man er foran ... 

En del af vores pædagogik er, at eleverne aldrig 

må stoppes i at lære. Så hvad gør man, når en 

elev fra 8. klasse allerede er færdig med årets 

pensum i geografi?  

Man udstyrer ham selvfølgelig med et billede af 

et opdigtet land, hvor han skal tage stilling til 

navn, styreform og flag, opbygge infrastruktur, 

finde placering i forhold til længde og 

breddegrad, afgøre BNP og handel samt bygge 

en model af landets hovedstad.  

Og alt sammen skal ske ud fra den viden han har i dag. Der skal tænkes i bæredygtige 

løsninger, der skal tænkes ud af boksen. Landet grænser op til Cyrania, som er et 

fyrstedømme og Ucran som er et diktatur. Det er to "problembørn", der udfordrer hans land 

og inviterer til udenrigspolitiske beslutninger. Se, det er læring! 
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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.  

 

Amy Jeyasri Larsen går i 8. klasse. 

 

Hun spiller guitar, klaver og synger.  

 

Amy fortræller:  

 

Jeg har altid gået rundt og sunget - selv da jeg var helt lille. 

 

Min mor og far købte en legetøjsguitar og mikrofoner - og så måtte jeg bare synge! 

 

I børnehaveklassen blev jeg meldt til sang og fik at vide, at jeg var dygtig - og så fik jeg lov 

til at optræde ved et indisk arrangement.  Og så måtte jeg synge endnu mere. 

 

Senere blev jeg kontaktet af TV2 og var med til Voice Junior - det var spændende at møde 

andre, der også ville synge, og især dem der var langt bedre end mig selv. Her opdagede jeg, 

at der er rigtig meget mere at lære og øve sig på. Det er noget, der skal arbejdes meget med! 

 

Efter 9. klasse tager jeg til Oregon i USA for at gå på high school, hvor jeg kan fokusere på 

musik og skuespil! Det glæder jeg mig vildt til! Det her kan blive min karriere!   
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Vikingeskibe og 

kongegrave 
 

Dagen stod i historie 

undervisningens tegn i Roskilde, 

som startede med et besøg på 

Vikingeskibsmuseet. I museets 

biograf så vi filmen om, hvor og hvordan 

de 5 store vikingeskibe blev gravet frem 

ude i fjorden og senere bevaret for 

eftertiden. Derpå stod den på frokost i 

det grønne, inden vi tog ind i Roskilde 

Domkirke. 

 

På billedet sidder eleverne ved det rum, 

hvor Dronning Margrethe II og hendes 

gemal Prins Henrik en dag skal ligge. I 

det hele taget overraskede det 

eleverne, at de kongelige 

kister stadig lå frit fremme. 

 

I Christian den 4. kapel  kunne 

de se det enorme maleri med 

slaget ved Kolberger Heide, 

som de havde snakket om i 

dansk.  

 

Eleverne havde fået et sæt 

opgaver, så de gik rundt i 

mindre grupper, hvilket skulle 

få særlig opmærksomhed fra 

domkirkens personale. 

Personalet bemærkede nemlig, 

at vores elever gik stille rundt, 

så der var ikke en finger at sætte der. Eleverne spurgte om hjælp til opgaven om, hvor Harald 

Blåtand ligger begravet. Personalet morede sig over det, for Harald Blåtand ligger ikke ned, 

men står op, muret inde i væggen. Så kastede de sig over vores elever og hjalp dem med 

opgaverne – mens lærerne bare kunne gå rundt og hygge sig over elevernes flotte indsats.  
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Årets chiliflip 
 

Så blev det igen tid til den store manddomsprøve, hvor drenge kommer til chilibordet for at 

forlade det som mænd! 

 

Traditionen tro stod menuen på en Bhut Jolokia, bedre kendt som Ghost Chili. Den ligger på 

4. pladsen over de stærkeste chilifrugter i verden, men en del af drengene mente, at nu de var 

vant til stærk mad, så det skulle da vel ikke være noget problem! 

 

Der er ikke meget viking over nutidens unge, men forsøget kan ses på adressen:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ktIq7S1VqzE 

 

 

 Tværfaglige naturfagsprojekter 
  

Vi arbejder med de tværfaglige 

naturfagsprojekter i 7.-9. klasse. Det er 

den nye eksamensform, der gælder fra 

2017, og eleverne træner, som del af 

deres undervisning i fysik, biologi og 

geografi.  

  

I 8. klasse har eleverne lige afleveret 

deres første projekt. Arbejdet er fordelt 

på at behandle en problemstilling, som de 

selv definerer, og løse en opgave, stillet 

af læreren. Her efter skal problemet 

undersøges gennem forsøg og 

eksperimenter, og ved at finde materiale, der belyser emnet. Som aflevering har eleverne i år 

lavet små film, hvor de præsenterer deres arbejde. 

https://www.youtube.com/watch?v=ktIq7S1VqzE
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Rema fest i 0. klasse.  

Af Helle Märcher, klasselærer 

 

I år har jeg brugt et matematik-system i 0. klasse, der 

hedder Rema, og ved skolestart blev det besluttet, at vi 

skulle have Rema-fest, når alle var færdige.  

 

Der gik kun 3 uger 

før de første var 

færdige og de 

heppede og hjalp de 

andre, der også skulle 

være færdige. Og 

efter 6 uger var alle 

færdige - helt 

fantastisk.  

 

Fredag d. 7. oktober blev der holdt Rema fest med sjove 

kyllingepølser med spaghetti indeni. Der blev lavede blæksprutter, edderkopper og tusindben 

- fantasien havde ingen grænser. Vi sluttede med at spise hjemmebagt "Rema-kage".  

 

Masse-eksperimentet 
  

Igen i år deltog skolen i masseeksperimentet. I år skulle 

30.000 skoleelever testes i musikalsk forståelse. Det var 

super spændende. Vi deltog med 4 klasser: 5, 6, 7 og 9 

klasse. 

  

Testen var i flere dele, hvor elevernes evne til at genkende 

melodistykker, rytmestykker og talrækker blev testet. 

Formålet med eksperimentet er, at forskerne kan se, om 

evnen til at spille et instrument har noget at gøre med den 

generelle evne hos eleverne til at lære nye ting. Betyder det 

for eksempel noget, hvor meget musik man lytter til dagligt, 

eller om man spiller på et instrument? Er pigerne bedre end 

drengene - og er bornholmerne bedre end jyderne? 

  

I mellem de forskellige dele af testen skulle eleverne lave bevægelse til musik. Hos os blev 

det til at synge og lave sprællemænd eller hoppe op og ned fra stolene samtidig. 

  
Svarene på eksperimentet skulle komme i slutningen af oktober måned, så det glæder vi os til 

at se. 
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10. klasse på Kassava-tur 

på KU 
  

Så blev det 10. klasses tur til at komme på 

universitetet og lære om at gensplejse 

Kassavaplanter. Igen et super spændende oplæg og 

en meget veloplagt klasse, der havde rigtig mange 

gode spørgsmål til en meget dygtig underviser. 

Der blev stillet bunkevis af spørgsmål, og de fleste 

af dem var langt udenfor pensum, men der blev 

svaret på det hele, og vi følte os både godt 

underholdt og meget klogere efter dette besøg. 

  

Igen fik eleverne lov til at prøve de arbejdsrutiner, 

som bruges ved gensplejsning som indsprøjtning 

af gen-væske i planternes blade og klargøring af 

gel til elektroforese, så vi kunne se om “vores 

forsøg” virkede. 

 

Køer, kakerlakker og kikærter 
  

9. klasse var endnu en tur på Biologisk 

fakultet på KU for at lære mere om 

genteknologi. 

  

I dette forløb så vi nærmere på fremtidens 

fødevaresikkerhed: Hvis vi bliver flere 

mennesker på jorden, så må vi blive bedre til 

at bruge jordens ressourcer til at dyrke flere 

afgrøder.  

 

Vi kiggede på, hvordan vores proteinbehov 

kan dækkes af andet end kød fra f.eks. køer. 

En af de helt store kilder kunne være 

insekter. 

  

Der blev lavet forsøg med kakerlakker og planter og universitetets mekaniske ko-mave, hvor 

vi kunne sammenligne CO2 niveauet af forskellige ting, når de udsættes for lys eller mørke. 

Rigtig spændende. 

  

Det kan lige nævnes, at det at fange en forsøgs-kakerlak ikke er nemt!!  


