
En kort måned med mange  

aktiviteter… 
 

Med en uges efterårsferie var oktober en kort måned. Men 

dagene blev selvfølgelig brugt flittigt og godt.  

 

Eleverne i 9. og 10. klasse gik til årets første 

terminsprøver, for at kunne vurdere den arbejdsindsats, 

der skal lægges for dagen i resten af skoleåret. Mens det 

stod på, var der temauge for alle de andre elever – i år 

handlede det om danmarkshistorien – nærmere betegnet 

1800- tallet, hvor vi både tabte en krig, hvor bønder blev 

til arbejdere, og hvor man kæmpede for arbejdernes 

rettigheder. Der var sandelig mange ting at undersøge.  

 

I oktober havde vi også arbejdsweekend hvor mere end 70 

lærere, forældre og elever mødtes for at sætte skolen i 

stand – vi har aldrig set noget større fremmøde, så tak til 

alle der deltog.  

 

Endelig havde vi besøg af 20 kokkeelever fra Hotel- og 

Restaurantskolen, der serverede god og næringsrig kost til 

alle elever og lærere.  

 

I november skal alle forældre med skolesøgende børn 

være opmærksomme på indskrivning i 0. klasse – der er 

kun plads til 20 børn.  

 

Og ellers – nyd et dejligt nummer af Kildeskolenyt! 
Inskrivning til 0. klasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   

Kildeskolen  

Høffdingsvej 14 

2500 Valby 

Kontor: 38790140 

Lærervær.: 38797140 

 

November 2017 

16. årgang nummer 9 

Indhold: 
* Kalender 

* Arbejdsweekenden 

* Copenhagen Skills 

* Terminsprøver 

*  Lækkert besøg 

* Nyt fortov 

* Besøgsdag i 0. klasse 

* Temaugen: 

 Danmarkshistorien i 

 1800-tallet 
 

© 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. 
 



 2 

Skolekalender  

November                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag 1. Uddannelsesønsker fastlagt i 9. og 10. klasse 

Torsdag 2.  

Fredag 3.  

  

Mandag 6. Deadline praktiksedler 9. og 10. klasse 

Brobygning i 10. klasse 

Tirsdag 7. Forældrekonsultation 3. klasse 

Onsdag 8. Forældrekonsultation 7. klasse 

Torsdag 9.   

Fredag 10.  

  

Mandag 13. Standpunktskarakterer 9. og 10. klasse 

Tirsdag 14. Forældrekonsultation 5. klasse 

Onsdag 15.  

Torsdag 16.   

Fredag 17.  

  

Mandag 20.  

Tirsdag 21. Forældrekonsultation 8. klasse 

Onsdag 22.   

Torsdag 23.  

Fredag 24. Forældremøde 4. klasse 

BESØGSDAG I 0. KLASSE MELLEM 12 OG 14 

  

Mandag 27.  

Tirsdag 28.   

Onsdag 29.  

Torsdag 30.  

  

     Der er kaffe i SFO’en den sidste fredag i måneden mellem 14 og 16!  

 

Det nye grønne flag skal fejres – men vi kender ikke datoen! 
Vi sender en mail, så alle bliver inviteret.  

 

OG HUSK OGSÅ AT DER ER JULEFEST LØRDAG DEN 2/12!  
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I weekenden den 7. og 8. oktober havde vi et par 

hyggelige og produktive arbejdsdage på skolen! 

 

Der blev vasket, fejet, malet og repareret! 

 

En kæmpe tak til alle lærere, forældre og elever, 

som deltog i weekendens arbejde:  

 

Lina, Vygintas, Ricz, Mohammed, Hercegovac, 

Nantje, Steffen Khawar, Per, Yasir, Saqhir, 

Regina, Bibi, Imitaz, Maryam, Stuart, Kian, 

Mikkel og far, Bøjden, Lise, Pernille, Grieth, 

Shafak og far, Luna og mor, Nataschas og mor, 

Dennis, Anne-Mette, Anne-Marie, Lilian, 

Lisbeth, Paw, Ateya, Anja, Michael, Rikke, 

Benjamin, Karen, Saiiad, hawraa, Beata, Aynur, 

Thomas, Dennis, Klaus, Hazarbuz, L´Episeopo, 

Camilla, Bryggerne, Sjørup-Nielsen, Siddiq, 

Ulla, Peter, Markus, Jane, Thobias, Rikke, Tim , 

Benjamin, Diellza og far, Kimmie og forældre, 

Susan, Bushra, Monica, Christine, Anna, Niels, 

Yonead, Lorenzos far, Mubeen, Janni, Josefine, 

Aygul, Masarat og Saimas mor.  

 

Vi var flere end nogensinde – for det er nemlig 

VORES skole! 

 

 

          

Tak til alle der deltog i arbejdsweekenden!  
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Copenhagen Skills  

 
I oktober besøgte eleverne fra 8., 9. og 10. klasse Bella 

Centret for at høre mere om de mange 

uddannelsesmuligheder når man forlader grundskolen.  

 

Det blev en spændende dag med massevis af 

informationer om erhvervsuddannelser, gymnasier, 10. 

klasses tilbud, HF og det nye tilbud, EUX, hvor de 

studerende kombinerer en erhvervsuddannelse med 

gymnasiet.  

 

 

 

 

Terminsprøver 
 

Lige før efterårsferien afholdt vi årets første terminsprøver for 9. og 10. klasse. 

 

Alle eleverne gennemgik prøver i skriftlig fremstilling, dansk læsetest, dansk retskrivning, 

matematik med 

og uden 

hjælpemidler, 

skriftlig engelsk, 

og 9. klasse kom 

også op i 

skriftlig biologi, 

skriftlig geografi 

og mundtlig 

dansk.  

 

Med prøverne 

kan hver elev 

finde ud af, 

hvilken indsats 

der skal gøres 

inden 

eksamenerne i 

maj og juni 

måned.     
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Lækkert besøg fra Hotel- og Restaurantskolen 

 
For et stykke tid siden blev vi 

kontaktet af Jesper, som er 

lærer på Hotel- og 

Restaurantskolen her i Valby. 

Jesper ville gerne have sine 

kokkeelever til Kildeskolen 

for at servere et måltid mad 

for alle vore elever, og den 

var vi med på.   

 

Et stykke tid senere besøgte 

han og eleverne os, og de gik 

rundt i alle klasser for at finde 

ud af hvilken type mad, de 

skulle tilberede og servere. 

 

Den 4. oktober kom de godt 20 kokkestuderende med god mad og lækkerier. Kokkene fik 

masser af roser fra vores elever, som syntes at den nærende mad var en super god ide.  

 

Vi takker for god mad serveret af de dygtige unge mennesker!   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIGTIGT: Indskrivning til 0. klasse  
 

Vi er i gang med at indmelde elever til den nye 0. klasse, som starter august 2018. 

  

Indmeldingen gælder alle børn, som bliver 6 år i 2018.  Børn, der har større søskende på 

skolen, kommer selvfølgelig i første række! 

 

Da der kun er plads til 20 børn i klassen, skal vi hurtigt vide, om I har børn, der skal 

meldes ind – når det er afklaret, kan vi melde andre ind.   

  

Send med det samme en mail til Christine på christine.kildeskolen@gmail.com eller til 

Niels på niels.kildeskolen@gmail.com  

  

I kan også ringe til skolen på 38790140 og give besked til Karna.      

  

Med venlig hilsen  

  

Niels og Christine 

  
 

mailto:christine.kildeskolen@gmail.com
mailto:niels.kildeskolen@gmail.com
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15-klubben  
 

Så der atter gang i 15-klubben. 

 

Fredag den 27/10 kom 12 elever på besøg, 

som i den forløbne uge hver havde 

produceret 15 eller flere eksamener.  

 

En fornøjelse at belønne dem med en 

hyggelig frokost! Tak for god indsats! 

 

  

Nyt fortov 
 

I oktober fik vi et firma til at lægge ny asfalt på 

fortovet foran hele skolen.  

 

Den gamle asfalt var slidt og trængte gevaldigt 

til en overhaling.      

 
 
 

 

 

 

”Har du hørt hvem der har fået 

det SYVENDE grønne flag?” 
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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 hermed til at besøge Kildeskolens 

børnehaveklasse  

 

Fredag den 24/11 mellem 12:00 og 14:00 
 

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    

 

Helle, Christine og Niels  

 

mailto:niels@kildeskolen.dk
mailto:info@kildeskolen.dk
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Temauge 2017  
 

I ugen før efterårsferien afholdt vi Temauge 2017 for alle klasser med undtagelse af 9. og 

10., der var til terminsprøver. 

 

Ugen handlede om Danmarkshistorien i 1800-tallet.  

 

Fra start var eleverne delt op i hold: 0. klasse, 1. og 2. klasse, 3. og 4. klasse, 5. og 6. klasse 

og endelig 7. og 8. klasse.   

 

Det blev en særdeles aktiv uge, hvor eleverne kunne se, røre, høre, smage, bevæge sig og 

spørge – og få en masse oplevelser!  

 

 

Temauge for 0. klasse 

 

Danmarkshistorie kan være lidt 

abstrakt, for børn i 0. kl. Derfor 

tog vi udgangspunkt i det, børnene 

kender til: Skolen og skoleelever. 

 

Emnet blev indledt med seks små 

fagbøger, der handler om 

skolegang igennem tiden. Eleverne 

var meget interesserede! At børn 

skulle arbejde og kom ud at tjene på en bondegård 

fra de var 6-8 år var meget overraskende for 

eleverne – ja, det var ligefrem en belønning at få 

lov at gå i skole! 

 

De så også ”Far til fire”, der giver et morsomt og 

fint billede af, hvordan børnene levede for kun 50-

60 år siden. 

 

Onsdag gik turen til Nationalmuseet, hvor de 

oplevede en tro kopi af en gammel skolestue, og 

hvor de kunne sidde ved en pult med en lille sort 

tavle og skrive med kridt.  

 

Torsdag lavede eleverne deres egen lille sorte tavle, 

som de fik med hjem om fredagen. 
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Fredag gik vi i køkkenet og lavede mad fra ”gamle dage”: Øllebrød med flødeskum. Og der 

var overraskende mange, som kunne lide det og mange, der ville have portion nummer to. 

Alle blev sendt på efterårsferie med deres små sorte tavler og højt humør. 

 

 

Temauge for 1. og 2. klasse 
 

Mandag  

Vi var ude på 

Naturcenter 

Amagerstrand og lærte 

om "Vinden på 

stranden". Børnene 

startede med at 

gennemgå Francis 

Beauforts planche om 

vindens kategorier. 

Derefter var det 

ud på stranden for at 

finde ud af, hvor vinden 

kom fra. Se på bølgerne, 

røgen fra skorstenene og 

flagene. Dernæst skulle 

nord, syd, øst og vest 

lokaliseres ved  

hjælp af spande med  

sand i. Naturvejlederen fik børnene til at løbe til de forskellige verdenshjørner ved at  

sige: ”Alle med kort hår løber hen til nord”, eller: ”Alle hvis navn starter med A løber til  

syd!” osv. Efter et par gange fik børnene tjek på verdenshjørnerne.  

Sæbebobler i vind er også sjovt. Børnene skulle løbe om kap med sæbeboblerne og erfarede  

at selv ved let vind tabte de til sæbeboblerne. Tilbage i skolestuen blev børnene delt op i  

grupper. Hver gruppe skulle fordele 3-4 billeder som viste tre vindhastigheder. Hele  

arrangementet sluttede med at børnene bandt et stykke gavebånd på en pind, og så gik det i  

fuld fart med at se, hvor vinden kom fra, og hvor kraftig den var. 

 

Tirsdag   

Vi skulle have haft besøg af Brorfelde Observatorium og deres oppustelige planetarium, men  

de kom ikke. Øv. Turen gik i stedet til Københavns Rådhusplads, hvor der i en  

oppustet jordklode blev vist en film om, hvad vores CO2 forbrug gør ved Jorden.  
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Onsdag    

I dag gik turen til Frilandsmuseet, 

hvor emnet var "Kartoflen en 

nyttig plante". I gamle dage  

hed det jo ikke efterårsferie men 

kartoffelferie. Museet havde dog 

ingen kartofler den dag, så børnene 

lærte i stedet to lege fra gamle 

dage. De pumpende vand i  

spande og bar dem på et åg, de lå i 

alkove, så en væv, en rok, en ten 

og prøvede at karte uld. Der var 

også tid til at gå rundt på museet 

og se får og gæs og ikke mindst at 

lege, selv om egnen silede ned. 

 

Torsdag   

Dagen stod på kartoffeltryk. Det  

foregik i kælderen, hvor bordene  

blev dækket med plastik. Mønstret  

blev skåret i kartoflen, farve smurt  

på og voila: Gemmetøjsposer der  

er en fryd for øjet. 

 

Fredag 

Her skulle vi besøge 

Immigrantmuseet i Farum. Vi tog  

hele vejen fra Ny Ellebjerg  

gennem flotte efterårsskove, blå  

søer og en skinnende sol. Det gav  

mulighed for snak og ikke mindst  

at guffe fra sin madpakke. På  

museet fortalte en sød pige om hollænderne, som indtog Amager og dyrkede grønsager til  

københavnerne, tyskerne, som opdyrkede heden og polakkerne, som hakkede roer. Vores  

højtider, og hvor de stammer fra, blev gennemgået.  

 

Ligeså med vores traditioner. Børnene blev opdelt i grupper og tegnede deres egne  

traditioner, som blev hængt op på museets væg. Det hele blev afsluttet med en tegnefilm til  

stor morskab for store som for små. Efter hjemkomsten blev der hurtigt sagt farvel og god 

efterårsferie – en lærerig temauge var afsluttet. 
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Temauge for 3. og 4. klasse 

 

Christian den 4. var omdrejningspunktet for 3. 

og 4. klasses temauge. 

 

På Tøjhusmuseet gav guiden en grundig 

information om Chr. 4.s krige, om datidens 

mode og eftertidens opfattelse af, hvad der 

egentlig foregik for 400 år siden. Hvem har 

mon ret? Otto Bache, som maler Chr. 4. med 

klud for øjet, klar til at fortsætte kampen mod 

svenskerne – eller Bjørn Nørgårds gobelin med 

en slagen Chr. 4.? 

 

På samme tur besøgte vi Det Kongelige 

Biblioteks smukke have. 

 

Chr. 4. er med sin iværksættertrang en af 

Danmarks mest berømte konger. Selv om der 

ikke var penge i statskassen, da han døde, og livet var hårdt for de arbejdere, der udførte alle 

kongens store projekter, har vi stadig glæde af Chr.4.s virkelyst. Vi søgte også at leve os ind i 

Chr. 4.s dagligdag ved at høre musik fra Renæssancen, lave mad, og dække bord som man 

gjorde på den tid.  
 

Her er elevernes egne oplevelser af 

ugen:  

 

Det var sjovt at skrælle kartofler til 

renæssancemaden. Skueretterne var 

seje at se på. På Tøjhusmuseet lærte 

jeg om Christian den 4.s krige, han 

kæmpede mod svenskerne og tyskerne. 

Den sidste var dårlig, da tabte han 

mod svenskerne. 

 

Da vi var på Tøjhusmuseet, så var 

tøjet sjovt at se på. Jeg ku `godt se 

hvem der var rig og hvem der var 

fattig. Det var sjovt på Rosenborg, Guiden viste os C 4.s soveværelse og hans skatkammer. 

Vi så også riddersalen. 

 

 

Vi så C 4.s stue og hans krone. Frederiksborg slot, det var stort – det var det bedste. 
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Jeg synes at det har været den bedste temauge. Det var godt at 

vide mere om C 4., han blev konge da han var 19 år og han 

elsker krig og vin og hans far døde, da han var 11 år og han 

havde en fletning i håret og han havde 3 koner og han fik 24 

børn. 

 

Jeg synes godt om Frederiksborg fordi haven var super smuk og 

alle våbenskjoldene. Vi hørte om krigen mod Sverige og om 

granatsplinterne. 

I Nationalbanken bar jeg guldbarren og så pengesedlerne. 

 

Det var sjovt at finde masse, man skal ikke sidde på sin plads, 

man skal ud og opleve det og ha´ det sjovt. At lære om C 4. og 

jeg ved, at han har bygget Rosenborg, Rundetårn og Kronborg. 

Jeg ved hvordan man kunne se forskel på rige og fattige, og 

hvordan man kunne se at det var C 4. – han havde en fletning. 

 

Fredag var en sjov dag. Onsdag lavede vi mad som i renæssancen. 

 

På Rosenborg førte guiden os op i Riddersalen, den var rigtig smuk. Temaugen er meget 

sjovere end at sidde på numsen og læse – temauge er det bedste. 

 

C 4. var tyk for at se mægtig ud. Han byggede 

huse. 

 

Jeg kunne lide hele ugen. Jeg synes det var 

spændende at være på Tøjhusmuseet. Jeg lærte 

hvordan man så, om en mand var rig elle fattig. 

Det var sjovt at se C 4.s tøj og han elskede penge. 

Det var sjovt at lave mad, jeg dækkede bord og 

satte skueretten op, det var sjovt. Det var sejt at se 

kongefamiliens våbenskjolde. Det var sejt at være 

inde i Nationalbanken og jeg løftede en ægte 

guldbarre. Vi så Børsen. 

 

Tøjhusmuseet var det sjoveste i denne uge. Vi 

lærte, at C 4. var den gode kriger og han brugte 

alle sine penge. 

 

Vi lavede god mad. Det var sjovt at se på heste, 

ved Christiansborg. 

 

Jeg elsker temaugen, fordi jeg får lov til at hygge mig med mine venner og fordi jeg lærte 

virkelig meget.  
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Jeg lærte at C 4. var altid i krig, og han 

havde mange penge, han byggede mange 

tårne. Vi lavede skueretter. 

 

Fredag var vi ved Børsen. Jeg bar en 

guldbarre, og fik mønter til hele holdet. 

 

Da vi var på Frederiksborg lærte vi om C 

4.s familie og om hans kroning. Nogle 

fanger blev løsladt for at være med til 

kroningen. Vi lærte om elefantordenen – 

meget sejt! Maden vi lavede var også 

fantastisk og så smuk. 

 

Jeg kan godt lide de 4 drager på Børsen. 

 

Det var rigtig sjovt at høre om C 4. 

 

Jeg lærte mere om C 4. og hvordan de 

levede dengang. Jeg kunne lide at se på 

Rosenborg og Frederiksborg. 

C 4. var rigtig rig, han byggede mange 

huse og slotte, jeg lærte hvordan de bliver 

grønne og at guld ikke ændrer farve som kobber. Jeg lærte også hvordan man lavede mad i 

renæssancen. 

Jeg kunne godt lide at se de tre sølvløver på Rosenborg. 

 

Jeg synes at alt ved temaugen har været sjovt. Jeg har lært om C 4. Han var en skør mand på 

sin egen måde, han byggede slotte – han var en interessant konge. 

 

Jeg kunne godt lide Rosenborg Slot. Jeg synes det er ret sejt af C 4. at bygge så mange flotte 

bygninger fx Rundetårn. 

Det var ret sjovt at se tingene i virkeligheden. Jeg vidste ikke så meget om renæssancen før 

temaugen, nu ved jeg meget mere om C 4.    

 

Jeg synes det var sjovt 

 

 

Temauge for 5. og 6. klasse 

 

"Jeg kan ikke holde det ud - det er tortur!" Saim fra 6. klasse har en glødende passion for 

biler, og nu stod han der med næsen presset flad mod ruden og så på en hel række spændende 
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og ældre modeller ude i hallen, men måtte vente på, at det første hold kom tilbage fra 

rundvisning. 

 

Emnet var "opfindelser", og det var der jo rigeligt af på Danmarks Tekniske Museum – lige 

fra den ældste bil, som stadig kunne køre, til store DC-9 passagerfly - og Emily kunne sætte 

sig godt til rette i et svensk Draken jagerfly. 

 

I dagene forinden havde 

eleverne fra 5. og 6. klasse 

været på besøg på Københavns 

Rådhus for at se Jens Olsens 

verdensur – et urværk, der 

imponerede eleverne. Derpå 

gik turen til Danmarks 

Nationalbank for at se på 

pengesedler og mønter. Det helt 

store trækplaster var naturligvis 

den guldbarre, som man kunne 

få lov til at røre og løfte. "Hvad 

ville der ske, hvis jeg kunne få 

den ud af montren og løbe med 

den?", spurgte en kvik elev fra 

5.  

 

"Du ville ikke løbe så 

hurtigt med en 

guldbarre på 12 kg i 

hænderne. Og min 

kollega og jeg vil 

sandsynligvis smide 

dig i benlås inden du 

nåede døren – for den 

er ca. 2.3 millioner 

kroner værd med den 

aktuelle guldpris!"  

 

Den nedslående 

besked kom fra 

vagten i receptionen - 

eleven gik lige så 

stille videre! 
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På Medicinsk Museum kunne eleverne 

se udviklingen i den medicinske viden 

lige fra troen som helbredelse, gennem 

balance i væsker til det moderne 

medicinstudie. Det overraskede 

eleverne noget, at ordet kirurg betyder 

at skære ud - og at det var en 

videreuddannelse af datidens slagter! 

Skabene med fostre og skeletdele fik 

elevernes store opmærksomhed - de 

havde aldrig set noget så mærkeligt 

før. 

Luften var gået af det oppustelige 

planetarium (de havde glemt os!), men 

Dennis og Heidi strikkede hurtigt en 

snedig plan sammen og fik 

humøret op hos eleverne. De 

opfandt forskellige 

landingsmoduler til at 

beskytte et æg, der blev 

droppet fra 1. sal og som 

skulle lande et bestemt sted. 

På Danmarks Design 

Museum hørte vi om 

tankerne bag forskellige 

designs – bl.a. om det sidste 

skab – kisten!  

  

 

 

 

 

 

Temauge for 7. og 8. klasse 

 

Mandag 

7. og 8. klasse arbejdede hele ugen med Danmarkshistorien fra 1800-tallet. Dette passede 

fantastisk godt, da det var i tråd med vores lejrskoletur til Dybbøl og arbejdet omkring slaget 

i 1864. Mandag morgen mødtes vi foran Arbejdermuseet, hvor vi havde en rundvisning, der 

handlede om familien Sørensen. Det var en meget levende fortælling om ægteparret og deres 

4 børn, som havde boet i en 1-værelses lejlighed. Vi kunne gå rundt i lejligheden, som i dag 

er en del af Arbejdermuseet. Eleverne kunne så gætte på, hvor de 6 mennesker havde 
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overnattet i den lille stue! Bagefter tog vi på skolen, hvor eleverne gennemarbejdede 

materialerne fra museet omkring forløbet. 

 

Tirsdag 

Vi så filmen ”Pelle Erobreren” og 

dernæst studerede vi om ”Slaget på 

Fælleden i 1872”. 

 

Onsdag  

Vi drog mod byen til Tøjhusmuseet. 

På øverste etage var der en række 

glasmontre, der skildrede en af de 

mange krige, som Danmark har 

deltaget i. Eleverne blev delt ind i 

grupper, og hver gruppe valgte en 

krig, som de skulle lave en reportage om. De blev 

udstyret med iPads og nogle rekvisitter, og så 

skulle der ellers interviewes og filmes. Det bliver 

spændende at se resultatet! 

 

Torsdag 

Turen gik til Nationalmuseet, hvor vi havde booket 

forløbet "Vejen til demokrati". Inden da så vi den 

seneste tv-udsendelse af 'Historien om Danmark', 

som handlede om Grundloven, folket og magten. 

Forløbet på museet begyndte med Kongeloven af 

1665, hvorefter vi fortsatte til oplysningstiden og 

grundloven – en spændende tur, hvor eleverne 

kom mere og mere på banen efterhånden, som vi nåede frem til vores periode - altså den, vi 

havde arbejdet med tidligere på ugen. Vi sluttede i 1915, hvor kvinder og tyende fik 

valgret. Herefter havde vi en kort workshop, hvor det blev diskuteret, om 16-årige skal have 

stemmeret. Denne diskussion tog vi med os hjem og vil arbejde videre med den i klasserne. 

Det skal siges, at mange af vore elever er enige i, at 16-årig skal have stemmeret. 

 

Fredag 

Vi mødtes på Assistens Kirkegård. Vi havde booket et forløb om Nørrebro - ”Slaget på 

Fælleden”. På byvandringen blev eleverne inddraget aktivt i fortællingen. De fik hver et 

identitetskort og skulle undervejs tage stilling til forskellige scenarier fra perioden. De kunne 

så leve sig ind i de forhold, der ledte til slaget. Det var meget forskelligt, om man nu var 

arbejder, selvstændig snedker eller politimand. 

◙ 
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JULEFEST 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kære elever, forældre, bedsteforældre, 

støtteforeningsmedlemmer, gamle elever og  

venner af huset 
 

Kildeskolens Støtteforening inviterer hermed til årets julefest 

 

Lørdag den 2. december mellem kl. 13:30 og 16:30 

 
Underholdning med børnene fra 0.-5.klasse starter kl. 14:00  

 

Nisseshow starter kl. 14:30  

 

Luciaoptog kl. 16:00  

 

Tombola med 8. klasse og loppemarked med 4. klasse - husk at tage penge med! 

 

Kaffe, te, sodavand, øl, æbleskiver og andet kan købes i køkkenet.  

 

Indgangsbillet koster 20,- for voksne og børn. Elever er gratis.  

 

Der er lodtrækning på indgangsbilletten, hvor der kan vindes flotte præmier. 

Præmierne bliver udtrukket lige efter Luciaoptoget.   

 

Vi glæder os rigtig meget til at julehygge med jer  


