Kildeskolenyt!
Der var tryk på...
Efter en god juleferie trak vi atter i arbejdstøjet - tilbage til
projektuge, fremlæggelser, bøger, diskussioner,
undersøgelser, indmeldelser, forsøg med citron-strøm,
besøg på Avedøre Spildecenter, møder i elevrådet,
forberedelser til Skolevalg 2017, førstehjælp, motorlære,
maskelamper - ja, alt det, der kendetegner den spændende
hverdag på Kildeskolen.
Februar 2017
17. årgang nr. 2
Kildeskolen
Høffdingsvej 14
2500 Valby
Kontor: 38790140
Lærervær.: 38797140
Indhold:
* Kalender
* Overlevelsestur 2017
* En teknologisk
bagside?
* Unplugged
* Spildevandscenteret
* Førstehjælp
* Motorlære
* Skolevalg 2017
* Projektuge i 9. og 10.

Det er også blevet tid til at overveje brugen af it: Tablets,
smartphones, computere og fjernsyn. Hvordan står det
egentlig til? Fungerer det? På den ene side er it et
vidundermiddel til at anskaffe informationer. Det er langt
hurtigere at opklare ord på en smartphone, man har
billedmateriale og film lige ved hånden, en
fremmedsproget tekst kan i grove træk oversættes på
minutter, man kan fotografere forsøgsopstillinger i fysik
eller spændende udredninger fra en tavle. It er genialt men informationsteknologien har også en bagside, som vi
- både lærere og forældre - må forholde os til. Det kan du
læse om her i Kildeskolenyt!
Og ellers kaster vi os over den korte måned februar, hvor
der afholdes terminsprøver i 9. og 10. klasse og hvor
eleverne har vinterferie.
Der er ikke undervisning i vinterferien, men SFO og Klub
er åbne alle fem dage – husk at melde jer til!

© 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
Februar
Onsdag 1.
Torsdag 2.
Fredag 3.
Mandag 6.
Tirsdag 7
Onsdag 8.
Torsdag 9.
Fredag 10.
Mandag 13.
Tirsdag 14.
Onsdag 15.
Torsdag 16.
Fredag 17.
Mandag 20.
Tirsdag 21.
Onsdag 22.
Torsdag 23.
Fredag 24.
Mandag 27.
Tirsdag 28.

SKOLEVALG 2017 - følg valgaften på DR3 19:00-21:00

TERMINSPRØVER II for
9. og 10. klasse.

Forældremøde 3. klasse

VINTERFERIE - Ingen underisning
SFO og Klub er åbne hele ugen - 7:00 til 17:00

Informationsmøde om Overlevelsestur Eaglewatch 2017
Konsultation 9. klasse
Konsultation 10. klasse

Forældremøde 7. klasse

Husk at der er kaffe i SFO’en den sidste fredag i måneden
mellem 14:00 og 16:00!
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Indskrivning i 10. klasse 2017
Hvis du kender nogen, der leder efter en plads i en
spændende og krævende 10. klasse, skal du bede
dem om ringe til 38 79 01 40 – så arrangerer vi en
rundvisning og en personlig samtale.
På www.kildeskolen.dk kan de læse en brochure om
vores specielle 10. klasses tilbud.
Vi sammensætter klassen efter samtaler med de unge
og deres forældre - vore egne elever har fortrinsret.

INFORMATIONSMØDE
OVERLEVELSESTUR
EAGLEWATCH FORCE 2017
FOR INTERESSEREDE ELEVER OG FORÆLDRE I 7.-9. KLASSE
MANDAG DEN 20. FEBRUAR
KL. 19.00 I FÆLLESRUMMET, 2. SAL.
Overlevelsestur Eaglewatch Force er et tilbud til elever i 7.-9. klasse. Formålet med turen er
at styrke den alsidige personlige udvikling gennem fysisk træning, leg, action og
udfordringer.
Vel mødt
Dennis Greve Christensen
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En teknologisk bagside?
Af Niels Bergstedt, skoleleder
Kære forældre,
Jeg vil lægge ud med nogle eksempler fra
dagligdagen på skolen:
1) En lærer taler med en dreng, der pludselig slår
ud i luften som en bokser. Helt i sin egen verden.
Det tager et par minutter at få drengen tilbage i
samtalen. Han spiller boksespil på sin tablet hver dag.
2) En elev går med sin mobiltelefon 20 cm fra ansigtet - fraværende og i blinde.
3) To elever sidder ved siden af hinanden foran kontoret om morgenen - begge fokuseret i
deres mobiler. Der er helt stille. Spørger dem om noget - intet svar! Gentager spørgsmålet tre
gange før en af dem svarer afvisende - og så tilbage til skærmene.
4) Tre piger kommer op at skændes og beskylder hinanden for at bagtale. To dage tidligere er
Paradise Hotel sæsonen startet - et program som de "er nødt til at se"!
5) En dreng virker meget sløv om morgenen. Har du sovet nok? Ja, ja. Har du spist morgen
mad? Ja, da. Hvad har du lavet her til morgen? Bare spillet på min smartphone!
6) To dygtige drenge rykker ikke længere i deres fag trods god undervisning og gode
materialer. Læreren kæmper med at få dem til at fokusere på deres studier. Spørger dem om,
hvad de laver efter skoletid. Vi spiller da på vores computere 3-4 timer hver dag.
7) Fire elever sidder på trappen om morgen og spiller på deres mobiltelefoner. Skal forbi og
må bede dem om at rykke til siden fem gange. De hører ikke, hvad der bliver sagt.
8) En elev er mismodig, træt og ulykkelig. Han kan ikke sove ordentligt. Hvad laver du
udenfor skolen. Idræt? Spejder? Hjælper til derhjemme? Taler med dine forældre? Nej, han
ser horror-film. Hver eftermiddag og hele weekenden. Også nogle gange om aftenen.
9) En elev sidder i undervisningen og bliver pludselig fjern i blikket. Går hastigt ud af
lokalet. Læreren følger efter og ser eleven, der bare er nødt til at besvare en besked.
10) Fire sløve drenge mødes efter skoletid. Skal de ud og lege? Fodbold? Måske lave en
film? Nej, de skal spille sammen på deres computere.
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11) Nye regler på skolen: Mobilen skal blive i klasseværelset i frikvarteret. En pige tager en
ekstra telefon med og gemmer sig på toilettet - hun er nødt til at læse og sende beskeder.
12) En dreng gider ikke hjælpe andre, går forvirret rundt og svarer igen. Synes at lærerne er
urimelige. Hvad han laver uden for skoletid? Spiller 2-3 timer hver dag.
13) Taler med to ulykkelige forældre - det går skævt på hjemmefronten. Deres pige er flabet,
udfordrende og ubehøvlet. Hvilke aktiviteter har I sammen? Øhh, ikke rigtig nogle! Vi har
meget travlt, så hun er tit alene hjemme - hun spiser på sit værelse, ser fjernsyn og spiller på
sin mobil!
14) En klasse er i oprør. Eleverne er sure på hinanden og taler grimt til deres lærere. Det
viser sig, at de har en hemmelig facebookside, hvor de jorder hinanden med grove øgenavne
hver aften! Forældrene viste det ikke.
15) Tre piger vil ikke arbejde sammen. Der er ikke sket noget på skolen, men de kalder
hinanden grimme ting på facebook!
I skrivelsen Hvad vi forventer af forældrene står der blandt andet:
Men hvordan kan forældrene tage del i samarbejdet?
Vi håber at I sørger for
 at hjælpe barnet med at finde og deltage i sportslige aktiviteter
 at hjælpe barnet med at finde og deltage i kreative aktiviteter
 at hjælpe barnet til at deltage i hjemmets aktiviteter, så barnet oplever at dets
bidrag til familien virkelig betyder noget

Den moderne informationsteknologi er et vidunderligt redskab. Men hvis elektroniske spil,
forstyrrende film og idiotiske fjernsynsprogrammer erstatter et aktivt og nærværende liv,
går det galt!
Jeres fantastiske og skønne børn kan ikke altid overskue det - men jeg er sikker på, at I kan.
Når skolens lærerne underviser nærværende børn, er arbejdet en leg.
Hjælp jeres børn til at få et aktivt og udadvendt liv - det giver bedre uddannelse og stolte
børn. Måske er det svært - men sværere at lade være.
۞
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Unplugged
I 4. klasse har vi siden jul arbejdet med
Unplugged. Her undersøger vi, hvordan
man laver elektricitet og varme i Danmark.
Vi snakker om forskellige typer brændsel
og ser inspirationsfilm. Som
hjemmearbejde skulle eleverne undersøge,
om de selv bruger strøm, som kunne
spares. Vi snakkede en del om stand-by
strøm, og hvorfor den er det rene spild.
Vi har også lavet citron-batterier, hvor vi
med fire halve citroner, nogle søm og
ledninger fik en diode til at lyse. Det er jo
ret smart at kunne bruge citroner som
batteri.

Fremstilling af genbrugspapir
I 3. klasse har vi arbejdet med affald og genbrug.
Vi har taget klassens papiraffald og klippet det i små stykker.
Så har papiret stået i blød i vand i en uge og blev blendet, så
vi fik papir-pulp.
Ved at lade pulpen flyde ud på nogle rammer og stryge den
tørrede masse, blev det til papir igen.
Vi skulle da også prøve at blande frugtfarve i papir-pulpen.

Besøg vores hjemmeside www.kildeskolen.dk

Hjemmesiden er også brugervenlig for smartphones!
6

Avedøre Spildevandscenter
Som del af undervisningen i biologi og
fysik tager de store klasser til Avedøre
Spildevandscenter, hvor man renser
spildevand fra 250.000 personer hver
dag.
På rundturen så de forskellige trin af
rensning af spildevandet.
Først flyder vandet gennem et mekanisk
rensningsanlæg, hvor store ting, sand og
fedt sorteres fra.
Bagefter ligger vandet i store bassiner
med hver 5 millioner liter væske, hvor de
mindre klumper falder til bunds og
skrabes væk.
Så sendes vandet ind i store kar, hvor det
i 36 timer udsættes for bakterier, som
spiser forskellige affaldsstoffer i vandet.
Det kaldes biologisk rensning.
Til sidst ligger vandet i nogle andre store
bassiner, hvor der tilsættes kemikalier for
at binde fosfor og andet.
Efter oplevelsen af spildevand i dets
forskellige former, lavede eleverne et
forsøg, hvor de skulle rense spildevand
mekanisk.
Tilbage på skolen har eleverne lavet
andre forsøg med biologisk rensning. Vi
har lavet gærvand med sukker og tilsat
forskellige kemikalier for at se, hvad der
fungerer, og hvad der skader bakterierne
på spildevandscentret.
Det var rigtig spændende.
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Førstehjælp
I 5. klasse arbejder vi videre
med førstehjælp. Vi er nu
gennem hæftet om det, man
skal kunne som førstehjælper:
Stik, forgiftning, brækkede
eller forstuvede ben og meget
andet.
Nu har eleverne lært at lægge
hinanden i aflåst sideleje og her
øver de hjerte-lungeredning,
som de også er blevet dygtige
til.
Så man kan sagtens få hjælp på
Kildeskolen, hvis man kommer
til skade!

Dronning Gunhild
Som noget nyt skal afgangseleverne
til eksamen med tværfaglige
projektopgaver.
Som forberedelse bliver
naturfagslærere uddannet i den nye
eksamensform, så Heidi har flere
gange været på kursus i Vejle.
Sidste gang arbejdede de med
stråling.
De besøgte et museum og hilste på en arkæolog og Dronning Gunhild - som slet ikke er
Dronning Gunhild!
Da liget blev fundet i 1835 troede man først, at det var en aktuel mordsag. Nærmere
undersøgelser viste, at liget var ældre, så nu gik man ud fra, at det måtte være en Dronning
Gunhild. Med moderne tester viser det sig dog, at liget er 500 år ældre end Dronning
Gunhild.
Et spændende forløb om at bestemme alder og tidspunkt med stråling.
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Motoren
Se hvor den skinner!
Kildeskolens motorhold har skilt
motoren, renset og malet den, og
undervejs har de fået en masse
viden om, hvordan motorer virker
og praktisk erfaring med brugen af
værktøj.
Bunden er samlet og topstykket
(sølvgrå) er sat på plads - så nu er
de klar til at spænde alle dele
sammen.

Maskelamper
Så blev det tid til at afsløre
maskelamperne, som 4. klasse har
kreeret med Dennis.
Eleverne var gode til at holde
masken under videooptagelsen og
de var heldigvis ikke så nervøse, at
de gik hen og fik lampefeber.
Lige nu står lamperne udstillet på
stueetagen som et lyst indslag.

Vi manglede blot baggrundsmusik
med GNAGS - Lygtemandens sang, men
youtube vil ikke oploade original musik...
og GNAGS er jo originaler, så...
https://youtu.be/7a85Dqrl5Oo
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Skolevalg 2017
Af Zishan Ali, lærer i samfundsfag

8.-10. klasse fra mere end
650 grundskoler
forbereder sig i denne tid
på Skolevalg 2017, som
afholdes torsdag den 2. februar. Den dag får eleverne valgkort og
stemmesedler, og der bliver stillet stemmebokse og valgurner op på
skolerne som til et rigtigt folketingsvalg.
Selvfølgelig er vores 8., 9. og 10. klasser også tilmeldt, men vi har også
taget et skridt videre og involverer vores 7. klasse, som skal være tilforordnende og sammen
med Dennis sørge for at valget forløber efter reglerne.
Den 17. februar var de tre store
klasser samlet på 2. sal, hvor vi
så statsminister Lars Løkke
Rasmussen udskrive Skolevalg
2017. Eleverne har siden været
i gang med en tre uger lang
valgkamp opdelt i tre moduler.
I første uge satte eleverne sig
ind i de 20 mærkesager, og
besluttede sig for, hvilke tre de
vil kæmpe for. Kortere skoledage i folkeskolen og Fjern topskatten topper her på skolen,
men der er også valgt andre mærkesager .
I anden uge fandt eleverne
sammen i grupper, og her
var det vigtigt, at man
skulle kæmpe for samme
mærkesag - ligesom i et
parti.
Eleverne lavede deres
kampagner for
mærkesagerne. De blev delt
på de sociale medier og
eleverne hængte plakater op
på skolen.
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Nu skal vi i gang med sidste uge af læringsforløbet, hvor eleverne som politiske partier
gennemgår argumenter for deres mærkesager, og skriver deres partiprogrammer før selve
valget. Elevernes opgave er her at vurdere, hvilke partier der bedst repræsenterer deres
holdninger, og som de derfor vil stemme på.
Mandag den 30. januar får vi besøg af ungdomspolitikere fra de politiske partier, og så er der
paneldebat. Når stemmerne fra hele landet er talt op den 2/2, offentliggøres valgresultatet på
valgaften, som vises DR3 mellem 19:00 og 21:00.
Husk at se DR3 på torsdag den 2. februar med jeres børn!
Resultater kan I høre mere om i næste nummer af Kildeskolenyt.

Projektuge i 9. og 10. klasse
Traditionen tro kastede eleverne i 9.
og 10. klasse sig over årets
projektuge i den første uge af
januar.
I 9. var temaet Unge, mens eleverne
i 10. beskæftigede sig med
uddannelse og erhverv.
Efter en arbejdsom uge gik eleverne
på scenen, hvor de fremlagde deres
undersøgelser og konklusioner med
foredrag, plancher og power-points
for alle fremmødte forældre,
søskende og klassekammerater.
Det blev til et par spændende
aftener - tak for den gode indsats!
Projekterne er nu afsluttede, og der
er givet karakterer og udtalelser,
som vedlægges elevernes
afgangsbeviser.
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