Kildeskolenyt!
Så er 2016 afsluttet...
Trods årstidens manglende lys sluttede 2016 af med et
brag af en julefest, deltagelse i March for
Menneskerettighederne, æg-forsøg i skolegården,
motorarbejde, maskelamper, de sidste tilmeldinger til
næste års børnehaveklasse og en hel masse andre
spændende aktiviteter.
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Ind i mellem de mange faglige gøremål blev der
selvfølgelig også tid til at jule - for årstiden er jo speciel!
Lige nu nyder vi alle godt af en velfortjent ferie - sover
længe, spiser god mad og lader batterierne op - og om få
dage, tager vi så hul på anden halvdel af skoleåret, den der
slutter af med en sommerferie!
Så vi må jo hellere vænne os til at komme tidligt i seng og
være parate, inden vi mødes igen tirsdag den 3. januar.
I dette nummer af Kildeskolenyt! kan du læse om
decembers måneds aktiviteter men også om det forgangne
år og noget af det, der skal ske i 2017.
2017 bliver et fantastisk år!
Godt Nytår!
Niels Bergstedt

© 2017 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
Januar
Mandag 2
Tirsdag 3.
Onsdag 4.
Torsdag 5.
Fredag 6.

Hele skolen er lukket
Vi starter kl. 9:00

Mandag 9.
Tirsdag 10.

Projektfremlæggelse 9. klasse – vi starter 18:30
Projektfremlæggelse 10. klasse – vi starter 18:30
Forældremøde i 5. klasse

Projektuge for 9. og 10. klasse
9. klasses tema: Unge
10.klasses tema: Uddannelse

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.

Forældremøde i 8. klasse

Kaffe i SFO'en mellem 14 og 16

Mandag 30.
Tirsdag 31.

Alle er velkomne til at overvære 9. og 10. klasses
projektfremlæggelser den 11. og 12.
Husk at der er kaffe i SFO’en den sidste fredag i måneden
mellem 14:00 og 16:00!
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JULEFESTEN!
I december måned afholdt
Støtteforeningen årets hyggelige
julefest.
Der var godt fremmøde af forældre,
venner, søskende og bedsteforældre.
I køkkenet stod lærere og elever for
traktementet, og på stueetagen var der
både tombola med 8. klasse og 3.
klasse. 3. klasses tombola var til fordel
for IBIS - godt gået!
De optrædende elever havde øvet sig
gennem måneder, så den stod på flere
klassers pragtfulde sang og spil. Og så
var der fire drenge fra 10. klasse, som
bød på musik og et fantastisk
danseshow.
Dagens underholdning sluttede af med
Luciakor og Nissebanden - og så var
julen skudt i gang!
Som nævnt afholdes julefesten af
Støtteforeningen - et arrangement som
bakkes 100% op af skolens lærere.
Støtteforeningen vil for øvrigt lige
minde om årets bidrag!
Støtteforeningen har gennem årene
givet børnene en super god legeplads,
støttet lejrskoler og indkøb af midler
til undervisningen.
Her fra skal lyde et stort tak til
Støtteforeningens arbejde i 2016!
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Fyrværkeri
I dagene op til jul sker en
markant stigning i salg af
ulovligt knaldfyrværkeri.
Det ulovlige fyrværkeri er
desværre let at bestille via
nettet, og det leveres af
posten i kasser, hvis
indhold og mængde er
ukendt for postbuddet.
Der er heller ingen garanti
for, at varerne fungerer,
som de burde!
Som gammel
beredskabsmand tog Dennis fat i problemet og med en god video blev eleverne i de større
klasser informeret godt og grundigt.

Motorholdet
Efter 25 minutter i selskab med en
film om Henry Ford og bilens
udvikling indtil 1990'erne,
kastede eleverne sig over
beregning af rumfanget af en
cylinder med motorblokken lige
foran.
En elev kæmpede med stram bolt
og opgav. Han blev præsenteret
for Hr. Isaac Newton, og så gik
det som en leg. Da en anden elev
blev rød i hovedet og rystede
opgivende på hovedet over en
stram bolt, gik førstnævnte til
hjælp: "Du skal bare bruge
Newtons lov og gøre håndtaget længere med et langt rør". Nu blev det let!
Tiden gik alt, alt for hurtigt...
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Sådan gik 2016
Af Niels Bergstedt, skoleleder
Så skal vi i gang med et nyt år - 2017.
Som afslutning af 2016 gennemgik jeg kalenderen for 2016, og jeg
skal ellers love for, at der var "gang i biksen".
Lad os tage en kronologisk tur gennem året:
Efter nytår lagde 9. og 10. klasse ud med en spændende projektuge om henholdsvis Ungdom
og Uddannelse efterfulgt af to afteners fremlæggelser. Fire klasser besøgte WasteLab på
Vestforbrændingen og 8. klasse gik i gang med årets filmprojekt. Så fortsatte vi med
indskrivninger til 0. klasse, terminsprøver, fastelavnsfest for eleverne i 0. til 4. klasse,
fornemt besøg af dygtige musikere fra Copenhagen Phil, arbejde med energiproduktion og
genbrugspapir og en masse aktiviteter i faget Håndværk og Design. Så tog 10. på studietur til
Prag, der var førstehjælpskursus i flere klasser, historiefortælling i Valby Kulturhus,
Chokoladeuge, besøg af det Rullende Musikværksted med indspilning af rap og rim,
brobygning for 8.klasse på Niels Brock Handelsgymnasium, leg og bevægelse med bogstaver
i 0.klasse, arbejdsweekend med elever, forældre og lærere, Generalforsamling med
Bestyrelsen, Cyklistprøve, flotte kunstneriske installationer med 7. klasse, besøg af
dukketeatret NoCanDo, årets fotografering af elever og klasser, overlevelsesturen
Eaglewatch 2016, Afgangsprøver for 20 elever, Sommerfest, tidsrejse i 4.klasse,
Middelaldermarked i Valby Parken, Sommerfugleprojekt med Miljørådet, lejrskoler til
Bornholm, Mors og Holbæk, filmoptagelser i 8. klasse og talrige besøg i 15-klubben - det er
der eleverne belønnes, når de har afsluttet 15 eller flere eksamener på en uge. Efter de flotte
eksamener i maj og juni var der Sidste Skoledag for afgangseleverne og en pragtfuld
Dimissionsfest for dem og deres forældre.
Så er vi nået til sommerferien: En masse elever benyttede sig af vores tilbud om tre ugers
SFO-aktiviteter og Sommerskole, og så var der (traditionen tro) et brag af en SFO-koloni.
Lærerne arbejdede med næste års pensum og materialer, bygningen fik en hovedrengøring,
klasseværelser og faglokaler fik en overhaling, it-lokalet fik nye pc'er, der blev oprettet super
wi-fi på alle etager og it-standere i hvert fag- og klasselokale.
Efter sommerferien gennemgik 85 elever fra 5. til 10. klasse det reviderede Lær Hvordan
Man Lærer kursus, vi fik ny tilsynsførende, Rene Steffensen, og Rikke vendte tilbage efter et
års uddannelsesorlov. Så var der lejrskole til Røsnæs Naturskole for 4. klasse, mere
førstehjælpsundervisning, opstilling af bordfodbold og bordtennis til de store, modernisering
af hjemmesiden (så den kan bruges på smartphones) og valg af elevråd. Så fik vi besøg af
Cirkus Naturligvis fra Københavns Universitet, der var æbledag hos Hanne, projekter om
naturkatastrofer og gensplejsning i Kassava-projektet med studerende fra Københavns
5

Universitet, jagt på det skjulte sukker og en tur til Nationalmuseet. En gruppe lærere deltog i
DHL-stafetten, 9. klasse tog på studietur til Edinburgh, og mens 9. og 10. havde
terminsprøver, var der Temauge om Kost og Bevægelse for alle andre. Så var der atter
arbejdsweekend, Skolernes Motionsdag med løbetur om Damhussøen, besøg på
Vikingemuseet i Roskilde, Chiliflip, Rema fest i 0., deltagelse i årets Masse-eksperiment,
møder om uddannelse i 9. og 10., besøg på Biologisk Fakultet, indsamlingsfest med 8.
klasse, tværfagligt naturfagsprojekt, Fernisering og Åben Skole. Så var der halloween-nat,
arbejde med madkemi, rap-projekt i 7. klasse, fejring af det 6. Grønne Flag, besøg af rappere,
Luciakor og året sluttede af med elevernes forberedelser til underholdning og afholdelse af
årets Julefest samt 3. klasses indsamling til IBIS.
I det nye år arbejder vi målrettet med at skabe et bedre kommunikationssystem mellem skole
og hjem. Selv om den gammeldags direkte kontakt ikke helt kan erstattes med et elektronisk
system, kan de daglige informationer nemt overdrages med mails. Hvis noget så brænder på,
er den direkte kontakt til klasselæreren bedst. Hvis det ikke løser problemet, skal jeg
selvfølgelig kontaktes hurtigst muligt!
Sideløbende med 85 elevers gennemgang af det reviderede kursus Lær Hvordan Man Lærer,
lagde vi ordbøger på alle computere i klasse- og faglokaler. Vi ønsker nu, at eleverne fra 5.
til 10. klasse også får ordbøger på deres smartphones. Den bedst egnede er Christian
Aagaards Din Ordbog, som let kan downloades. Det er en fornøjelse at se, hvordan
læringshastigheden stiger, når eleverne har let adgang til en god ordbog.
Med elevplanerne følger vi elevernes faglige fremskridt, men kan først se om et fag halter,
når der er gået et stykke tid. For at opdage og afhjælpe problemerne hurtigere, fik vi alle
elever til at udfylde et spørgeskema om, hvordan de havde det med hvert fag. Huller kom
straks for dagens lys og lærerne hjalp, hvor der var behov. I november og december
gennemgik vi processen tre gange, og resultatet blev større faglig sikkerhed og læringsglæde.
Nu kommer flere elever endda af sig selv for at bede om hjælp - og får den med det samme! I
det nye år gentager vi selvfølgelig dette tiltag.
Med projektet Hjemmearbejde ønsker vi at styrke læring i familien. De fælles
familieaktiviteter kan ikke erstattes af timer foran skærmen, spil på tabletten eller super
hurtige måltider, der bare skal overstås. Børnene har brug for at forstå familiens baggrund og
økonomi og tage del i familiens pligter. Der er er brug for, at man bager sammen, tager på
ture sammen og at børnene involveres i kreative eller sportslige aktiviteter. Det bliver
spændende at se, hvor projektet bærer hen.
I det nye år ønsker vi større forældredeltagelse i årets to renoveringsdage. Hvis hver forælder
blot deltager en halv dag om året, sparer skolen en masse penge, der i stedet kan bruges til at
gøre undervisningen mere indholdsrig. Og så er det faktisk utroligt hyggeligt!
Vi ønsker også et større engagement i Støtteforeningen og deltagelse i den årlige
Generalforsamling, for skolen tilhører os alle sammen.
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Og endelig ønsker vi, at forældrene hjælper med at gøre Kildeskolen mere synlig. Der er
mange, som leder efter en skole, der arbejder sammen med forældrene, og hvor den enkelte
elevs fremgang sættes i højsædet. De kender os bare ikke endnu!
Til sidst en tak til alle, der var med til at gøre 2016 til et spændende og godt år: Til lærerne
for deres fantastiske engagement og gode indsats, til forældre der deltog i renoweekender og
inviterede andre ind på skolen, til elever der deltog i Elevråd, Miljøråd , Luciakor, og
sørgede for god underholdning til festerne, til vore dygtige SFO-medarbejdere, til
Støtteforeningen, pedellerne, vores skolesekretær og endelig en stor tak til Bestyrelsen.
Vi går straks i gang med 2017!
Godt nytår!
Niels Bergstedt
PS: Her lidt informationer en fra Undervisningsministeriet.
Den socio-økonomiske effekt bygger på elevernes sociale og økonomiske baggrund. Vores
0,4 betyder, at gennemsnitskarakteren for de bundne prøvefag (7,9) ligger 0,4 point højere
end forventet.
Gennemsnit af
afgangskarakterer de sidste
5 år

Afgangskarakterer 2016

Socio-økonomisk effekt
2016

Kildeskolen

7,5

7,9

0,4

Byens skole
Freinetskole
Freinet, Trekroner
Hanssted skole
Kirsebærhaven Skole
Kgl. Vajsenshus
Lykkebo skole
Salix Skole
Sankt Annæ Skole
Valby Skole
Vigerslev Allé Skole
Ålholm Skole

7,3
7,2
7,0
6,9
5,4
5,9
5,5
6,3
7,2
5,8
5,7
5,4

7,3
7,0
7,2
7,1
6,5
6,6
6,1
6,6
7,3
6,3
6,6
5,3

- 0,5
-0,5
-0,6
-0,5
0,0
0,5
0,4
0,5
0,1
-0,2
0,1
-0,8

Landsgennemsnit

6,8

7,0
7

Luciakoret glæder ældre
Det er ikke kun på skolen,
at nogen får lov til at nyde
det skønne Luciakor.
Kirsebærhaven Plejehjem
fik besøg af koret i
december, og ikke et øje
var tørt.
En af plejerne sagde, at
hun så flere af de ældre
med tårerne trillende ned af
kinderne, og at hun selv
havde nydt korets
optræden i fulde drag.
Skolen har gennem mange
år haft Luciakoret, og det
er noget, vi er rigtig stolte
over.
Flere af de store elever i
koret har deltaget siden 0.
klasse! Sikke en bedrift.

Maskelamper
Er der nogen bedre anledning end
den 13. december, Lucias dag, til
at arbejde med lys?
Eleverne i 4. klasse kreerede flotte
masker med indlagt lys, så der
skulle både arbejdes med
skruemaskine og elektrisk strøm.
Der var dyb koncentration om
projektet.
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Æg-onauter i 6. klasse
I 6. klasse fik eleverne den opgave, at
de skulle udtænke og bygge et fartøj
til at lande et råt æg. De skulle tænke
som ingeniører indenfor
rumforskning, hvor man med
begrænsede resurser skal løse en
svær opgave. Hos os fik eleverne
køkkenrulle, sugerør, lidt garn og
tape.
Med de midler skulle de bygge det
mest præcise, lette og sikre
landingsfartøj.
Opgaven var at få ægget til at lande på et kryds nede i skolegården, når
det var sluppet ud af et vindue på 1. sal! Da tiden altid er begrænset,
skulle landingsfartøjerne bygges og sendes af sted på ca. 2 timer.
Der blev bygget på livet løs, og vi kreerede nogle meget forskellige
fartøjer. Efter vejning blev de sendt af sted og overraskende nok, var der
rigtig mange af fartøjerne, der kunne lande et æg i skolegården uden af
det gik i stykker.

3. klasse samler ind
til IBIS
Organisationen IBIS har taget ansvaret
for at sørge for, at alle verdens børn
kommer i skole i 2030.
3. klasse har i år med stor iver besluttet
at bakke op om IBIS-projektet.
Til skolens julefest lavede eleverne
loppemarked. Alle var hjemme og hente
ting, som de godt kunne undvære til det
gode formål. Julekort med smukke
tegninger fra Afrika og IBIS-citater blev også solgt.
En stolt klasse kunne nu bidrage til et verdensomspændende skoleprojekt med 1700 kroner.
Og de klarede hele projektet af sig selv!
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Shhh... vi er på det
Kongelige Bibliotek
Musestille listede 3. klasse ind for at se den
smukke læsesal.
Nu ved børnene, at der er et meget specielt
sted, hvor de også kan søge informationer.

Affaldshåndtering i 3. klasse
I 3. klasse har vi arbejdet med
affaldshåndtering gennem
tiderne. Vi har været helt
tilbage i Stenalderen og se på,
hvordan man smed forskellige
ting ud og snakket om, hvordan
man allerede dengang brugte
og genbrugte ting.
I Stenalderen havde man
køkkenmøddinger, men da folk
i Middelalderen flyttede tættere
sammen, begyndte man at
smide ting på lossepladser.
I de sidste 150 år har vi
produceret mange ting, som
ikke forgår i naturen, og som i
stedet skal genbruges, brændes
eller deponeres. Vi har aldrig
haft så meget farligt affald som
nu.
Efter at have gennemgået tidernes affald, spillede eleverne et affaldsspil, hvor man kommer
igennem en række forhindringer og skal vælge, hvilken fremtid man ønsker sig inden for
affaldshåndtering: Skal vi have en højteknologisk eller smide-væk kultur?
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March på årsdagen for Menneskerettighederne
Den 10. december var det 68 år siden, at
FN's Menneskerettigheder blev
underskrevet og trådte i kraft i mange af
verdens lande. Et af de punkter, som står i
rettighederne, er, at alle børn skal lære
Menneskerettighederne at kende i skolen.
Det sker desværre ikke i ret mange lande.
I november og december har vi fokuseret
en hel del på menneskerettighederne i de
store klasser. I 9. klasse har de beskæftiget
sig med flygtninge i samfundsfag og rappet
om problemerne ved ikke at have et sikkert
sted at bo og være nødt til at flygte fra sit
hjemland.
Den 12. december afholdt Unge for
Menneskerettigheder deres årlige march,
og vi var inviteret.
8., 9. og 10. klasse deltog både i marchen
og det efterfølgende arrangement.
I år gik marchen på Amager fra Peder
Lykke Skole, hvor skolelederen holdt tale,
og endte ved Skolen på Islandsbrygge, den
største skole i København.
Der var både taler af den administrerende
skoleleder og Cassandra fra 9. kl., som er
med i Unge for Menneskerettigheder, freestyle rap fra Klaskefar, Lillebror og Daniel,
tale af Klaus Mygind fra Københavns
Borgerrepræsentation og fra Bashy
Quraishy fra ENAR, European Network
Against Racism. Der var også live skype-samtale med en dansk nødhjælpsarbejder, Khalid
Alsubeihi, der opholder sig i en flygtningelejr i Syrien med 400.000 flygtninge.
Det var en super spændende og lærerig eftermiddag. Som afslutning skrev vi alle under på
Menneskerettighedserklæringen.
11

Billeder fra Sørens værksted...
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