
Så i gang med 2018... 
 

I december blev der "julet" til den store guldmedalje - 

sådan passet ind i de daglige gøremål med studier, 

debatter, morgensang, elevrådsmøder og besøg ud af og 

ind i huset.  

 

Luciakoret øvede og optrådte, vi afholdt den traditionsrige 

og altid hyggelige Julefest, og der var gang i Sørens 

Juleværksted. Men vi havde også gang i en masse andre 

aktiviteter: To biologer fra Cirkus Naturligvis på 

Københavns Universitet besøgte os med et spændende 

forløb om evolution, to klasser deltog i March for 

Menneskerettigheder, 9. var til teaterforestilling om 

radikalisme, der blev arbejdet med gensplejsning på 

Københavns Universitet, håndtering af spildevand på 

Avedøre Spildevandscenter og så var 9. og 10. på 

Biologisk Fakultet for at lave forsøg med DNA.  

 

Vi har mere end nogensinde fokus på læringsglæde! Og 

den opnår eleverne bedst, når de forstår de mange 

informationer og bruger dem i den virkelige verden!    

 

Sidst i dette nummer af Kildeskolenyt! kan du for øvrigt 

læse om året, der gik.      

 

Godt Nytår!  

 

Niels Bergstedt 
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Skolekalender  

Januar                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Mandag 1 Hele skolen er lukket  

Tirsdag 2 Hele skolen er lukket   

Onsdag 3. SFO åbner 7:00 

Undervisningen starter 9:00 

 

Projektuge for 9. og 10. klasse: 

 

9. klasses tema: Samfund  

10.klasses tema: Uddannelse 

Torsdag 4.  

Fredag 5.  

  

Mandag 8.  

Tirsdag 9.  

Onsdag 10.  

Torsdag 11.   

Fredag 12.  

  
 

Mandag 15. Projektfremlæggelse 9. klasse – vi starter 18:30 

 Endelig afslutning af uddannelsesparathedsvurderinger 

Tirsdag 16. Projektfremlæggelse 10. klasse – vi starter 18:30 

Onsdag 17.  

Torsdag 18.  

Fredag 19.  

  

Mandag 22. Uddannelsesaften med vores uddannelsesvejleder Katja 19-20 

Mere om eksamen med Niels 20-21 

Tirsdag 23.  

Onsdag 24.   

Torsdag 25.  

Fredag 26. Kaffe i SFO'en mellem 14 og 16 

  

Mandag 29.  

Tirsdag 30.  

Onsdag 31.  

 

Alle er velkomne til at overvære 9. og 10. klasses 

projektfremlæggelser den 15. og 16.  

 

Husk at der er kaffe i SFO’en den 26. mellem 14:00 og 16:00!  
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JULEFESTEN! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I december måned afholdt 

Støtteforeningen atter den hyggelige 

Julefest. 

 

I køkkenet stod lærere og elever - der 

blev serveret kaffe, kage, øl og 

sodavand, og så var der  gode 

klemmer.  

 

På 1. salen var der både gang i bingo 

og fiskedam, mens de musikalske 

elever fra flere klasser underholdt os 

alle.  

 

Traditionen tro blev hele 

arrangementet afsluttet med det 

skønne Luciakor - så kan man mærke, 

at julen er på vej. 

 

En varm tak skal lyde til alle, der 

gjorde det til en uforglemmelig dag -  

og husk nu at betale for årets 

medlemskab af Støtteforeningen!  
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Menneskerettigheder - og hvad så? 
Af Cassandra Brandt 
  

 

På årsdagen for underskrivelsen 

af FN's 

Menneskerettighedserklæring var 

jeg med som oplægsholder til 

arrangementet, hvor klasser fra 

både Kildeskolen og Amagers 

International School deltog. Det 

var en ære og forhåbentligt 

inspirerende for alle deltagere.  

 

Jeg har ikke bare været så heldig 

at deltage i arrangementet den 11. 

december - jeg har også været 

med i det årlige internationale 

Unge for Menneskerettigheder 

topmøde i New York i FN-bygningen som repræsentant for den danske afdeling. Det var en 

stor oplevelse at sidde til åbningsceremonien og høre  Nobel Fredsprismodtager og tidligere 

præsident fra Costa Rica, Dr. Oscar Arias Sánchezs, tale til os unge. 

 

Til mødet deltog 360 repræsentanter 

fra 45 lande, og de kom for at høre 

om nogle af verdens problemer, som 

skal løses med Menneskerettigheder.  

 

Årets emne var Human Trafficking, 

som vi også snakkede om til 

marchen den 11. december. Emnet 

blev behandlet fra flere sider, og det 

var især rørende at høre to tidligere 

ofre fortælle deres personlige 

historier.  

 

Der er heldigvis flere løsninger på problemet, som er meget stort. Tænk engang: I dag er der 

flere slaver end der nogensinde har været i vores samlede historie! 

 

Både skolearrangementet den 11. december og det internationale møde er nødvendige for at 

skabe opmærksomhed om Menneskerettighederne - der er alt for mange, der slet ikke kender 

dem! 
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I  år er det 69 år siden, at 

verdens ledere blev enige 

om, at vi skal have regler 

for, hvordan man skal 

behandle mennesker - 

uanset hvem man er, eller 

hvor man kommer fra. 

 

Vi gik fra Nørreport til 

Nørrebrohallen. Det var en 

god tur, og de folk, vi mødte 

på vejen, syntes godt om 

arrangementet. Mange kom 

hen og sagde det, mens 

andre tog billeder, når vi 

kom forbi. Enkelte dyttede, når de kørte forbi. Super god stemning! 

 

I Nørrebrohallen blev vi underholdt af rappere, som gav deres bud på, hvordan man kan 

arbejde med Menneskerettighederne.  

 

Senere var der 

workshops, hvor 

eleverne skulle 

skrive en artikel, et 

blogindlæg eller lave 

en film om et 

Menneskerettigheds-

emne. Det kunne 

være om den 

rettighed, der gør 

størst indtryk, eller 

hvordan den virker 

hos os - og det kunne  

være et portræt af en 

menneskerettigheds 

aktivist.  

 

  
 

KONTAKT HEIDI OG MODTAG ET   

GRATIS HÆFTE OM MENNESKERETTIGHEDERNE! 
 

Hvad nytter rettigheder, når man ikke kender dem? 
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Radikalisering og ekstremisme 
Af  Zishan Ali, lærer i samfundsfag 

 

Radikalisering og ekstremisme er to ord, der fylder avisernes forsider og det politiske 

landskab. Men hvordan bliver man radikaliseret – og af hvem? Disse spørgsmål blev 9. 

klassen klogere på til en teaterforestilling i Edison lavet af C:NTACT i samarbejde med 

VINK - "EKSTREMT DEMOKRATISK". 

Vi hørte syv historier fra virkeligheden, fortalt og spillet af mennesker, der selv havde haft 

problemstillingen tæt inde på livet. De fortalte, hvordan det var at høre til et yderliggående 

miljø, og hvad der fik dem "tilbage til samfundet". Nøgleordene var at had gjorde dem 

ekstreme og kærlighed fik dem tilbage! 

Efter forestillingen deltog vi i en workshop, hvor der var lagt op til åben debat om vejene ind 

i og ud af ekstreme miljøer og om grænserne for, hvad vores demokrati kan rumme.  

Eleverne var aktive og kom med idéer og argumenter, der gav anledning til god debat og stof 

til eftertanke!  
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Skolesocialrådgiver 
 

Fra 1. januar indgår Kildeskolen et samarbejde med en kommunal skolesocialrådgiver.  

 

Dette er et tilbud vi har fået fra Københavns Kommune, og det kommer til at omfatte de 

elever, som bor her i kommunen. Hvis I kommer fra en anden kommune, bliver der tager 

kontakt hen over kommunegrænserne. 

 

Ordningen er en del af Københavns Kommunes tidlige og forebyggende indsats rettet mod 

børn og unge, hvor der er en bekymring for deres trivsel og udvikling.  

 

Socialrådgiveren er ansat i Socialforvaltningen og har erfaring med at arbejde med udsatte 

børn og familier og et grundigt kendskab til støttemulighederne i Serviceloven.  

 

Socialrådgiveren kommer fast på skolen, hvor han eller hun er til rådighed for skolens lærere 

og ledere i forhold til at drøfte børn og unge, som der er en bekymring for. Det kan fx være 

karakteren af bekymringen, eller hvilke handlemuligheder der er i forhold til at få barnet eller 

den unge i en positiv trivsel og udvikling igen. Hvilken indsats, der skal igangsættes, 

afhænger af, hvilke behov den enkelte familie har. Socialrådgiveren har fx mulighed for at 

tilbyde råd og vejledning til forældrene. Socialrådgiveren kan også understøtte brobygning til 

relevante supportfunktioner i Børne- og Ungdomsforvaltningen.  

 

Hvis bekymringen for barnet er af en sådan karakter, at der er behov for at underrette 

Socialforvaltningen, kan socialrådgiveren støtte skolen i det og efterfølgende fungere som 

bindeled mellem skolen, forældrene og Socialforvaltningen.   

 

Fremlæggelse af projekt  
 

9. klasse har gennemgået et tværfagligt 

projekt om drikkevand for fremtidige 

generationer.  

 

Eleverne skulle skrive en artikel til en 

avis i 2047, hvor de fortalte, hvordan 

drikkevandet var blevet reddet, så der 

ikke mangler rent vand i fremtiden.  

 

Det var blevet til nogle meget 

forskellige men også meget spændende 

løsninger, eleverne var kommet frem 

til. Til fremlæggelsen havde vi inviteret 

5 klasse. 
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Luciakoret spreder glæde! 

Af Christine Astrupgaard, musiklærer  

 

 

De 23 piger og 1 dreng fra var vores dejlige Luciakor spredte en masse glæde! 

De startede med at øve lige efter efterårsferien, og i december optrådte de så 4 gange.  

Sidste optræden var på Kirsebærhavens Plejehjem, hvor de gik og sang i en god time - de er 

bare super seje! De ældre mennesker var meget glade for besøget, de sang med, nogle græd 

og dansede, og vi fik at vide, at man var meget imponeret over det, børnene kunne - at de 

holdt et så højt niveau af sang hele vejen igennem. 

 

Fredag før jul blev hele koret trakteret hos mig med hygge, risengrød og guf - og der blev 

uddelt anerkendelser og billeder af deres optræden. Vi var også en tur forbi Friheden 

Skøjtehal for at se Nøddeknækkeren, som Isabella, der er fast Lucia-deltager, skulle optræde 

i. Skøn oplevelse! 

Vi måtte desværre også sige farvel til Amy, Benedicte, Julie, Ida og Natasja fra 9. klasse, 

som gennem mange, mange år har deltaget i koret. De fik hver en fin sølvhalskæde som et 

minde om al den glæde, de har skabt med Luciakoret gennem årene. 

 

Tusind tak til alle jer korsangere, som år efter år har gjort så flot en indsats med at gøre det til 

en smuk oplevelse at lytte til Kildeskolens Luciakor! 
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Besøg på et 

plasmacenter  
Af Dennis Greve Christensen 
 

”Jeg skal aflevere en blodpakke til jer i 

morgen sagde chefen”. ”Okay det skal jeg 

nok sige videre til lægen”, sagde Stine, og 

lagde på. Chefen lagde blodpakken på sit 

bord, og gik ud fra sit kontor, og låste døren. 

 

Når Saim skriver sådan i en stil, kan det få 

spændende konsekvenser – især når 

dansklæreren er en ud af Danmarks 128.000 

aktive bloddonorer.  

 

Hver gang eleverne har skrevet en stil, får de et program med det, der skal forbedres. I Saims 

program var der selvfølgelig et tilbud om at være med på sidelinjen, mens dansklæreren gav 

plasma.   

  

Den 21. tog Saims far en formiddag sammen med sin søn, og kørte til Region Sjælland i 

Næstved, hvor Saim kunne tage billeder og interviewe plasmacenterets bioanalytikere. Efter 

ferien skal han så fremlægge et projekt om bloddonation i Natur og Teknologi.   

 

 

Rent drikkevand 
 

Oplægget foregik på 

spildevandscenter Avedøre. Her 

skulle eleverne sortere spildevand – 

ikke fra selve anlægget, men 

sammensat af instruktøren. Derpå 

skulle de foretage forskellige 

målinger af det. Imens forsøgene 

med udvikling af gasser afventede 

deres resultat, fik eleverne en 

rundvisning på hele anlægget.  

 

Lugten var ikke til at tage fejl af, 

hvis man var i tvivl om hvad spildevandet indeholdt. Tilbage i kursuslokalet, kunne eleverne 

se hvilke forsøg, der havde dannet gasser – for her var ballonerne, som var monteret på 

flaskerne, pustet op. 
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Kassava - gensplejsning med 10. klasse  
 

Så blev det 10. klasses tur 

til at komme på 

Københavns universitet. 

Her deltog eleverne i et 

gensplejsningsforløb om 

fremtidens fødevarer og 

prøvede at gensplejse en 

kaffeplante. De skulle 

bruge samme teknik, som 

man bruger, når man 

gensplejser Kassavaplanter 

til ikke at udvikle cyanid, 

en meget stærk gift for 

mennesker. Og det er et 

problem, når store dele af 

de fattige blandt den 

afrikanske befolkning, har Kassava som deres hoved næringskilde. Hvis Kassavaen koges i 

3-4 timer bliver den ufarlig, men også tømt for næring, så programmet om Kassava går ud 

på, at gensplejse den til ikke at være giftig, så den ikke skal koges så længe. 
 

 

Avedøre 

Spildevandscenter  
 

7. og 8. klasse var på tur til Avedøre 

Spildevandscenter. Her fik eleverne set 

hvordan vi i vores højteknologiske samfund 

håndterer spildevand.  

 

På Avedøre Spildevandscenter renser man 

vand fra 250.000 husstande og industrien i 

omegnskommunerne. Eleverne fik lavet flere 

forsøg med spildevandet - mekanisk rensning, 

måling af vandet og biologisk rensning.  

 

Vi så også forstørrede bakterier og fik en 

rundtur , hvor vi oplevede de forskellige faser 

af rensningen. 
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DNA - Lost in translation  
 

9. og 10. klasse havde besøg på skolen fra 

Biologisk Fakultet på Københavns 

Universitet. Her fik eleverne 

undervisning i DNA og hvordan selve 

kodningen i cellerne bestemmer, hvordan 

vi ser ud, og hvordan nye proteiner bliver 

dannet i kroppen. 

 

En af øvelserne, som eleverne 

gennemgik, var at udtrække deres eget 

DNA. Her kunne man efter noget tid se, 

hvordan DNA'et lå i prøven. Vi fik også 

lært at aflæse DNA-sekvenser. 
 

 

Tværfaglige projekter...der griber om sig  
 

I 9. klasse er eleverne ved at være rigtig 

gode til at gennemføre tværfaglige 

projekter. Når eleverne slippes løs med 

frit valg på alle nørdhylder, kommer der 

nogle meget spændende projekter ud af 

det. 

 

For eksempel havde Nicklas og Anna 

skaffet et helt sæt af indmad fra en kalv, 

tunge, hals, lunger, lever og nyrer.  

 

Det skulle de bruge til deres projekt, men 

havde også tid til at vise det frem for et 

par klasser, inden de brugte det i 

forsøget. 

 

Super spændende og meget levende for 

de elever, der har arbejdet med kroppens 

opbygning. 
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Billeder fra Sørens Juleværksted 

 
Aldrig har vi oplevet så mange børn, der fandt vej til Sørens Juleværksted for at kreere gaver 

til mor og far. Og de blev flotte - se selv... 

 

 

En boremaskine på lav hastighed, træperler og god maling - så kører vi!   

 

Årets hit var nøgleringe med malede kugler - og jo: De har selv lavet dem!   
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Sådan gik 2017 
Af Niels Bergstedt, skoleleder 

 

Vi skal i gang med 2018!  

 

Traditionen tro gennemgik jeg det forgangne års kalender for sådan 

lige at få et overblik over, hvad vi egentlig har beskæftiget os med.  

 

Det er næsten til at få åndenød over!    

 

Vi tager en kronologisk tur gennem 2017:   

 

Projektuge for 9. og 10. klasse fulgt op af spændende fremlæggelser, forsøg med citron-

strøm, besøg på Avedøre Spildecenter, møder i elevrådet, forberedelser til Skolevalg 2017, 

Førstehjælpskurser, motorlære, maskelamper. Så  var der Skolevalg 2017, Politiker for en 

dag på Christiansborg, lejrskoleture, indretning af drivhus, besøg af ungdomspolitikere fra de 

forskellige partier, terminsprøver, vinterferie med en masse SFO aktiviteter, fastelavnsfest 

for de mindre klasser, besøg af pædagogen og forfatteren Bernhard Percy, overlevelsesturen 

Eagle Watch Force, arbejdsweekend, den ordinære generalforsamling, 8. og 10. klasses 

studieture til Berlin, påskeferie med aktiviteter i SFO'en, fotografering, Roskildetur, 

feltundersøgelser, reparation af alle vores kloakker, skriftlig og mundtlig eksamen for 32 

elever (7,5 i gennemsnit!), ny uddannelsesvejleder (Katja), dimissionsfest, afsked med to 

lærere (Emily og Hanne), Sommerfest, biografpremiere, kunstudstilling, teaterforestillinger 

og museumsbesøg, Spændende besøg af repræsentanter fra de tre verdensreligioner og 

tømning af hele kælderen! 

 

I sommerferiens tre første uger havde vi besøg af en masse elever - i SFO'en og i 

Sommerskolen. SFO-børnene var på Teknisk Museum, Kanalrundfart, Frilandsmuseet og 

Karens Minde. Lærerne arbejdede med næste års pensum og materialer, tre lærere tog til St. 

Louis i Missouri for at deltage i en konference om studiemetode, bygningen fik en 

hovedrengøring, klasseværelser og faglokaler fik en ordentlig overhaling - og så var der 

håndværkere i SFO'en i hele sommerferien for at give os gode lokaler! 

  

Så gik vi i gang med det nye skoleår, 2017-2018. Fælles forældremøder på hver sal, massevis 

af nye ansigter i 0. og 10. klasse og ny lærer (Susan). Lær at Lære Kursus for en masse 

elever, valg af forældrerepræsentanter, indretning af Insekthotel, flere lejrskoler, valg af nyt 

elevråd, afslutning af renovering af SFO'en(!), studietur til Edinburgh, tre dages besøg af 6 

studerende fra Danmarks Pædagogiske Universitet, ny sundhedsplejerske (Charlotte), 

arbejdsweekend med stort fremmøde, temauge om 1800-tallets Danmarkshistorie, 

terminsprøver, besøg af 20 kokkeelever fra Hotel- og Restaurantskolen der serverede god og 

næringsrig kost til alle, besøgsdag i 0. klasse, julefest, chilismagning, teaterbesøg, 
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tværfaglige projekter, besøg på Københavns Universitet om gensplejsning, Sørens 

Juleværksted - og Miljørådets opnåelse af det 7. Grønne  Flag!!! 

 

Alt dette kunne jo slet ikke lade sig gøre uden en kæmpe indsats af elever, forældre, lærere, 

SFO-medarbejdere, Elevråd, Miljøråd, Støtteforening, skolesekretær, pedeller og Bestyrelse!  

           

Så tak til alle, der var med til at gøre 2017 til et spændende og godt år. 

 

Og så må vi hellere smøge ærmerne op og komme i gang med et nyt år - alle er velkomne til 

at være med! 

 

Godt nytår! 

 

Niels Bergstedt 

 

 

 

 


