
En kort måned... 
 

Februar er nu slut - en kort måned med kun 15 skoledage.  

 

I starten af måneden var der gang i Skolevalg 2017, et 

projekt som en masse skoler deltog i, og som blev afsluttet 

på Christiansborg den 2. februar.  

 

Som optakt til valget fik vi besøg af ungdomspolitikere fra 

de forskellige partier, som debatterede med eleverne i 8., 

9. og 10. klasse som aktive deltagere. Livligt og 

spændende!   

 

I ugen før vinterferien var der terminsprøver for 9. og 10. 

klasse, årets andet sæt prøver. Nu er eleverne sat ind i hele 

prøveformen, og klædt godt på til eksamenerne, der 

afvikles i maj og  juni måned.      

 

Mens de fleste elever tog på en velfortjent vinterferie, var 

børnene i SFO'en på en masse spændende ture rundt 

omkring i København - eller blev hjemme på skolen og 

hyggede.  

 

Og sidst på måneden var der fastelavn - alt det kan du læse 

om og se her i Kildeskolenyt!    
 

På falderebet en hilsen fra 8. klasse: Eleverne tilbyder 

lækker mad fra køkkenet til fornuftige priser - hold øje 

med opslaget  på indgangsdøren! 
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Skolekalender  

Marts                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Onsdag 1.  

Torsdag 2.  

Fredag 3.  

  

Mandag 6.  Introdage 8. klasse 

Tirsdag 7 Forældremøde 5. klasse 

Onsdag 8.  

Torsdag 9.  MØDE FOR FORÆLDREGRUPPEN  

0. KLASSE 2017-2018  

Fredag 10.  

  

Mandag 13.  

Tirsdag 14.  

Onsdag 15.  

Torsdag 16. Forældremøde 2. klasse 

Forældrekonsultation 8. klasse 

Fredag 17.  

  

Mandag 20.  

Tirsdag 21.  

Onsdag 22.  

Torsdag 23.  

Fredag 24. Forældrekonsultation 0. klasse 

  

Mandag 27.  

Tirsdag 28. Forældrekonsultation 3. klasse 

Onsdag 29. Forældrekonsultation 6. klasse 

Torsdag 30.  

Fredag 31.  

 

 

 

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

mellem 14:00 og 16:00!  
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Hvorfor 10. klasse?  
Af Niels Bergstedt, skoleleder 

   

Når eleverne går i 9. klasse, skal de beslutte, om de vil 

fortsætte på en erhvervsfaglig uddannelse, gå i gymnasiet 

eller tage en 10. klasse.  

 

Den statslige krav er ganske enkle: Eleverne skal have en 

gennemsnitskarakter på 02 for at kunne starte på en 

erhvervsfaglig uddannelse og 4, hvis de ønsker at gå i 

gymnasiet.  

 

Karakteren 02 demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 

Karakteren 4 demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige 

væsentlige mangler. 

 

Med disse minimale adgangskrav er det ikke underligt, at næsten halvdelen af de elever, der 

starter en erhvervsfaglig uddannelse, ikke gennemfører, og at 15-20% af gymnasieeleverne 

giver op. Det er heller ikke underligt, at mange gymnasieelever ender med karakterer, der 

ikke giver adgang til et videregående drømmestudie.  

 

Kildeskolens Værdigrundlag er meget klart:   

 

Vi ønsker at vore elever oplever, at uddannelse ikke blot er en nødvendighed, men tillige en 

glædelig aktivitet, som bidrager til et arbejdsomt, kreativt og dynamisk liv. 

 

Vi ønsker at give vore elever en grunduddannelse, som åbner dørene for videre uddannelse.   

 

For os skal grunduddannelsen være så god, at de selv kan løse ethvert problem i deres 

fremtidige uddannelser, uanset hvilken vej de vælger. Grunduddannelsen skal give eleverne 

en høj faglig sikkerhed.     

 

Vi ønsker ikke, at eleverne skal forlade skolen med en faglighed, der kan betegnes minimalt 

acceptabel eller med adskillige væsentlige mangler - det er ikke godt nok!  

 

De fleste 9. klasses elever har opdaget, at den faglige sikkerhed bygger på egen indsats og 

samarbejde med lærerne - de tager selv hånd om deres uddannelse. Andre har brug for et år 

mere.  

 

Det er derfor, vi har en 10. klasse. 

 

Vi går ikke på kompromis med god grunduddannelse!    

10. 
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Skolevalg 2017  
Af  Zishan Ali, lærer i samfundsfag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Som lovet i sidste nummer af 

Kildeskolenyt, får I nu indblik i den sidste 

uge af Skolevalget 2017.  

 

Allerede mandag havde vi besøg af 

ungdomspolitikere fra 8 forskellige partier, 

hvor 2. salen blev forvandlet til et 

debatstudie med eleverne fra 8., 9. og 10. 

klasse som aktive tilskuere.  Der blev 

debatteret, diskuteret og stillet en masse 

spørgsmål - selv efter sluttidspunktet blev 

eleverne og ungdomspolitikerne hængende 

en time mere, og der blev fortsat snakket 

og diskuteret. Skønt! 

 

Tirsdag og onsdag var de sidste dage, hvor 

eleverne fra de tre klasser skulle afslutte 

deres egen politiske kampagner og gøre 

klar til at sætte krydsene.  

 

Vi havde valgt at involvere vores 7. klasse 

som tilforordnede, hvorfor de dagen før 

valget forvandlede salen til et valglokale 

med to stemmebokse. Så var vi klar til den 

store valgdag. 

 

Torsdag den 2. februar kl. 12.30 blev 

valget ringet ind, og 7. klasse tog imod 

mere end 50 elever, som skulle en tur i 

stemmeboksen. Efter to timer havde alle 

fået et valgkort og modtaget en valgliste, 

der med et kryds endte i stemmekasserne. 

 

Den sidste opgave var at tælle stemmerne 

sammen. Fem elever fra 7. klasse tog 

stemmeboksene med ind på lærerværelset, 

hvor stemmerne blev optalt. En 

nervepirrende opgave, da antallet af 

valgkort skulle passe med antallet af 

stemmer i boksen. Og YES - tallene 

passede! Og dermed var valgets vindere 

fundet.  

 

Det blev blå blok, som tog sejren på 

Kildeskolen - lige som landsresultatet. 
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Teknologiens 

udvikling 
  

4. klasse har undersøgt, hvordan 

teknologien konstant udvikler 

sig.   

 

Det var nærliggende at 

undersøge mobiltelefoner, som 

de kender fra deres hverdag, 

men som deres forældre og 

bedsteforældre ikke havde, da de 

var børn. 

  

En anden opgaver var, at eleverne skulle skrive og læse morsekoder: De prøvede at skrive en 

besked og læse hinandens beskeder. Rigtig sjovt og udfordrende! 
 

Tværfagligt projekt 
  

I 9. klasse har eleverne færdiggjort og afleveret det sidste 

tværfaglige projekt før eksamen. Projektet handlede om 

strålings indvirkning på levende organismer. De havde nogle 

gode diskussioner om forskellige typer af stråling: 

Radioaktivitet, UV-bølger, microbølger, lydbølger, osv. 

  

Skolen har fået en del nyt fysikudstyr, og et af de 

eksperimenter som eleverne udførte, var at måle hvor meget 

ultraviolet (UV) stråling, der kan trænge igennem forskellige 

solcremer. 

  

Eleverne lavede også 

gro-forsøg, hvor de 

påvirkede karsefrø med 

radioaktivitet og UV-

stråler.  

 

Karsefrøene blev sat til 

at spire, og så kunne de følge karsens udvikling. Det var 

tydeligt, at radioaktivitet ødelagde karsefrøene, mens 

UV gjorde karsens blade gullige, fordi cellerne gik i 

stykker inde i bladet. 



 6 

Google IBIS 
Af Karen Marie Juel, klasselærer 3. 
 
IBIS er den organisation som tager ansvar for, at alle 

børn i verden går i en god skole i 2030. 

 

Det er et projekt, som Kildeskolen har støttet i 

mange år. Eleverne har været på gaden og solgt 

mange lodsedler gennem årene. 

 

Til julefesten solgte 3. klasse ting fra deres egne 

gemmer. De gik op i det med liv og sjæl og skaffede 

på den måde 1700 kroner til IBIS. 

 

Nu er salget af lodsedler atter i gang til fordel for 

undervisning i Sydsudan. 

 

Det er målet, at skolen støtter stærkt op om projektet 

i år. Alle er velkomne til at opmuntre vore ihærdige 

elever med hensyn til dette projekt. 

 

Endelig sne! 
 

 

Så faldt sneen 

endelig!  

 

Her er 3. klasse på 

vej i biffen med 

Karen Marie.  
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Vinterferie i SFO'en 

 
 

  

 

 

 

Der var vinterferie-ture i SFO'en…  
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Fastelavn 

 

 
 

...og så var 

der 

fastelavn! 


