
Rygende varm februar! 

 
Ikke udendørs - men indenfor i huset! 

 

Det er utroligt, hvad man kan nå på en måned, der er så 

kort som februar - der var gang i den alle steder! 

 

9. og 10. klasse gennemgik Terminsprøve II og der blev 

varmet op til 45 dages slutspurt før eksamenerne i maj 

med uddannelsesvalg og forældrekonsultationer.  

 

Ugen efter var der vinterferie på nær i SFO'en, som tog på 

nogle særdeles spændende ture med alle børnene, efter 

mandagens afholdelse af Fastelavn.  

 

I terminsugen havde vi et lille afbræk, hvor vi fik fornemt 

besøg af ledere fra foreningen Sex og Samfund sammen 

med politikeren Uffe Elbæk. Ingen tvivl om, at han 

befandt sig godt med de engagerede unge mennesker! 

 

I februar fik vi også en socialrådgiver knyttet til skolen, så 

vi kan nu byde Kathrine Williams velkommen med 

spalteplads, hvor hun fortæller om sit virke.  

  

Og ellers er det bare om at kaste sig over Kildeskolenyt! 
hvor du kan læse om andre af månedens begivenheder.  

 

Og så glæder vi os bare til forårets lune vejr! 
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Skolekalender  

Marts                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Torsdag 1. Afslutning af uddannelsesvalg i 9. og 10. klasse  

Fredag 2.  

  

Mandag 5.  

Introdage 8. klasse 

Uddannelsesmuligheder 

Tirsdag 6 Forældrekonsultation 3. klasse 

Onsdag 7.  

Torsdag 8.   

Fredag 9.  

  

Mandag 12.  

Tirsdag 13. Forældrekonsultation 1. klasse 

Onsdag 14. Forældrekonsultation 6. klasse 

Torsdag 15.  

Fredag 16.  

  

Mandag 19.  

Studietur til Rom 

10. klasse 

Tirsdag 20. Forældrekonsultation 4. klasse 

Forældrekonsultation 2. klasse 

Onsdag 21. Forældrekonsultation 7. klasse 

Torsdag 22. Forældremøde 0. klasse 

Fredag 23.  

  

Mandag 26. 
SFO og Klub er åbne mellem 

7:00 og 17:00 

Påskeferie 

Ingen undervisning 

Tirsdag 27. 

Onsdag 28. 

Torsdag 29. 

SFO og Klub er lukkede 
Fredag 30. 

 

Mandag 2/4 

 

 

 

Husk at der er kaffe i SFO’en  

fredag den 23/3 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.  

 

De statslige krav er ganske enkle: Eleverne skal have en gennemsnitskarakter på 02 for at 

kunne starte på en erhvervsfaglig uddannelse og 5, 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. 5 er lidt bedre.  

 

Med disse adgangskrav er det ikke underligt, at næsten 50% ikke gennemfører en 

erhvervsfaglig uddannelse, og at 15-20% af gymnasieeleverne giver op. Det er heller ikke 

underligt, at mange gymnasieelever ender med karakterer, som 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 er minimalt acceptabel 

eller har adskillige væsentlige mangler. Det er ikke godt nok!  

 

Mange elever i 9. klasse 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.  

 

Derfor har vi en 10. klasse! Vi ønsker ikke at gå på kompromis med god grunduddannelse!  
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Vinterferie i SFO'en 
Af Anne-Marie, leder af SFO'en 

  

Vi oplevede en vidunderlig vinterferie med meget forskelligartede ting på programmet.  I år 

var der specielle dage, som netop faldt på denne uge og prægede forløbet!  

       

Fastelavn faldt om mandagen, og vi var i alt 41 flot udklædte deltagere! Om formiddagen 

forberedte vi i fællesskab festen: Lavede katte, pyntede området, fortsatte dekorering af 

fastelavnsris og lavede rasledåser. Efter frokost havde vi en sej tøndeslagning, hvor alle fik 

en godtepose fra den smadrede tønde. Vi sluttede dagen med at spise fastelavnsboller og 

drikke varm kakao, og var herefter på skift ude og ”rasle”. Pigerne fra 2. klasse var specielt 

heldige, de sang for en flink, ældre dame og tjente 350 kr.! 

 

Tirsdagen startede ud med at se en film, der var optaget om 

lørdagen forinden. Her var ca. 30 syngende ryttere på deres 

flotte Amagerheste. Hestene var pyntede med flettede manker 

og bånd.  

 

Herefter tog vi alle på Geologisk Museum, hvor vi så en helt ny 

udstilling om dinosaurusser. Det var meget belærende og 

virkelig flot og interessant. Der var masser af publikum, og 

udstillingen havde speciel fokus på at præsentere 

dinosaurussernes familieliv! Vi så deres æg, og hvordan de 

med armenes fjer beskyttede deres reder, når de lå på æggene. 
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Onsdag var det Valentinsdag. Vi 

besøgte for første gang Børnenes 

Museum. Det er et museum på 

privat basis og er beliggende i et 

lille, gammelt og superhyggeligt 

hus på Frederiksberg.  

 

Vi fik en speciel favorabel ordning, og alle blev 

delt op i to hold med 11 i hver.  

 

Chefen hjalp børnene gennem et flot og kreativt 

forløb, hvor alle fik Valentinskort og små 

kærlige, håndmalede gaver med hjem! 
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Om torsdagen havde vi en skøn – 

og kold – oplevelse på den 

virkelig dejlige skøjtebane, som i 

vintermånederne ligger ved 

indgangen til Frederiksberg Have. 

Alle fik skøjterne på og kom ud 

på isen. Vi lejede også to 

PINGVINER! Det er tunge støtter 

med håndtag med facon som 

pingviner. Ved hjælp af disse 

støtter kunne børnene glide rundt 

og ALLE fik en meget større oplevelse. Selv de, som 

allerede kunne skøjte, skulle også lige have en tur med de 

to søde pingviner. Denne dag var der masser af flag på 

halvt. Prins Henrik var netop sovet ind, og derfor blev 

vores dag selvfølgelig også præget af det. 

 

Fredagen blev en hjemmedag. Vi så en film med ”Flying 

Super Kids”, som er en stor og yderst professionel gruppe 

af børne-gymnaster fra Jylland. Børnene var begejstrede 

over at se de fantastiske gymnaster er - en stor inspiration 

for alle.  

 

Senere spiste vi æbleskiver og drak kakao. Vi sluttede dagen med den elskede film: ”Frost”!  

 

 

Der blev 

leget, og 

alle 

hyggede 

sig rigtig 

meget med 

hinanden - 

en naturlig 

reaktion 

efter de 

mange 

dage på 

farten! 
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En hjælpende hånd 
 

Man kan vælge at bruge en tysk stil 

udelukkende til vurdering, eller man 

kan bruge den til et udviklende 

værktøj. Tysklæreren ville gerne gå 

helt i dybden med grammatikken i 

stilene, og fik hjælp fra en uventet 

kant: Nani, en forælder, som er født 

og opvokset i Tyskland. 

 

Nani brugte en eftermiddag i selskab 

med 8. klasse, og lærte dem nogle 

sproglige finesser og andre lækkerier 

omkring det tyske sprog. Forældre, der kan bidrage med deres evner er altid velkomne! 

 

Spil på tysk! 
 

I vinterferien koblede tysklæreren af 

med at opfinde et læringsspil til tysk 

med titlen Das Vaterland. Spillet tager 

afsæt i den periode, hvor Tyskland var 

delt i DDR og BRD, og handler om 

spioner – eleverne udfordres i viden om 

historie, kultur, gloser og geografi.  

 

En del elever i 5. har arbejdet frivilligt 

med tysk (selv om de først skal have tysk 

i 7.!), så klassen fik lov til at være de 

første, som afprøvede spillet – det er nu 

godkendt og modtaget med begejstring! 

 

For øvrigt synes andre skolers tysklærere 

at ideen er fabelagtig, så nu skal det 

udvikles yderligere. Måske et guldæg? 
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Mad i SFO'en 
 

Hvor enkelt kan det være? 

 

Lad SFO-børnene være 

med til at smøre madder, 

og de kaster sig over 

opgaven med ildhu og dyb 

koncentration.   

 

Prøv det også der 

hjemme!  

 

Showtime! 
 

I efterårsferien optrådte Tristan 

med sit Rubiks Show.  

 

Tak for god underholdning! 

Superman  
 

Lego kan bruges til mange ting! 

 

Lilly kastede sig over et Superman tegn. 

 

Eller er det Superwoman?  
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De klarede flagstangen 

 
Ved et uheld knækkede snoren til flagstangen.  

 

Sand målte længden op sammen med Andreas og 

Sylvester, købte en ny og drengene hjalp ham 

med at sætte snoren på og at få stangen på plads.  

 

Godt gået, drenge!  

 

Terminsprøver 
 

Lige inden vinterferien gik 9. og 

10. klasse til terminsprøver i 

fagene dansk læsning, 

retskrivning og skriftlig 

fremstilling, i matematik med og 

uden hjælpemidler, i skriftlig 

biologi, fysik og geografi samt i 

skriftlig engelsk. 

 

Der var dyb koncentration i de 

mange timer! 
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Socialrådgiver 
 

Kathrine Williams, Skolesocialrådgiver på privat- og 

friskoler 
 

Kildeskolen har sagt ja tak til Københavns Kommunes 

tilbud om at få tilknyttet en skolesocialrådgiver, og jeg 

skal derfor være tilknyttet jeres skole.  

 

Mit navn er Kathrine og jeg er uddannet 

international/interkulturel socialrådgiver. Jeg har 

arbejdet på børneområdet i flere år, og glæder mig til i 

denne stilling at komme tættere på jeres børns hverdag 

og bidrage til at sikre deres trivsel og positive 

udvikling. 

 

Som skolesocialrådgiver skal jeg være med til at styrke den tidlige og forebyggende indsats, 

så elever i faldende trivsel støttes så tidligt som muligt. 

 

Jeg skal i samarbejde med skolens ledelse, lærere, forældre og elever støtte, råde og vejlede, 

så elever og familier, der af forskellige årsager står i en vanskelig situation, kan hjælpes. 

 

Som skolesocialrådgiver kan jeg inddrages, hvis en elev, forældre eller lærere oplever 

vanskeligheder, der har indflydelse på elevens trivsel og udvikling i skolen. Det kan f.eks. 

være, hvis et barn eller en ung har mange konflikter, et højt fravær eller ved forandringer i 

familien, f.eks. skilsmisse, sygdom eller dødsfald. 

 

Skolens ledelse, lærere og forældre kan beslutte, at jeg deltager i et møde, hvor vi sammen 

kan afklare, hvilken situation eleven og familien står i, og pege på løsninger der kan skabe 

positive forandringer. Jeg tilbyder også støttende samtaleforløb med forældre såvel som 

elever. 

 

Herudover kan jeg være med til at understøtte samarbejdet mellem Socialforvaltningen, 

skole og forældre, hvis der er behov for kontakt hertil, eller hvis der allerede er en aktiv sag. 

Jeg kan også henvise til andre offentlige eller frivillige tilbud. 

 

Min træffetid på skolen vil være mandage kl. 9-15.  

 

Jeg kan kontaktes på tlf. 24 64 35 81 eller på E09A@sof.kk.dk 

 

Jeg glæder mig til vores samarbejde. 
 

Vi byder Kathrine velkommen på Kildeskolen! 

mailto:E09A@sof.kk.dk
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Besøg af Sex & Samfund - og Uffe Elbæk   
 

Det materiale Heidi 

gennem 10 år har 

brugt i 

seksualundervisning 

kommer fra 

foreningen Sex og 

Samfund.  

 

Det er gode 

materialer, som på 

en god måde gør 

eleverne 

opmærksomme på 

vigtige emner.  

 

For nogle år siden 

arbejdede de mindre 

elever for eksempel 

med menneskers 

forskellige grænser. Det var der en øvelse med, hvor eleverne skulle stå i to rækker overfor 

hinanden. Den ene række skulle så gå hen mod den anden, indtil de elever, der stod stille, 

sagde stop. Det var spændende at se, hvor stor forskel der var imellem eleverne, hvor tæt på 

man syntes andre kunne komme.  

 

Vi oplever tit i de små klasser, at eleverne nærmest sidder på skødet af os eller står på vores 

tæer, fordi de synes, at nærhed er hyggeligt. Der er også elever, som ikke vil have, at man 

kommer helt tæt - de kan bedst lide at have deres eget "rum". 

 

I alle klasser snakker vi om kroppens udvikling, hvad eleverne skal forvente, hvad der er 

normalt, og der bliver svaret på nogle af de spørgsmål de har omkring pubertet og 

seksualitet. 

 

I år spurgte Sex og Samfund, om vi ville have besøg af en politiker, som ville komme og 

deltage i seksualundervisningen. Vi lavede en aftale om, at Uffe Elbæk fra Alternativet 

skulle komme og være med i 9. klasse. 

 

Det var super hyggeligt, og vi havde et par spændende og gode timer.  

 

Nu er eleverne blevet inviteret ind til hans arbejdsplads - så senere på måneden drager vi til 

Christiansborg for at besøge Uffe Elbæk.  
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Unplugged  
 

I 4. klasse er vi gået i gang 

med Unplugged. Det er et 

forløb på 4-5 uger, hvor vi 

arbejder med vore 

energivaner. Har vi gode 

vaner, eller er der områder i 

hverdagen, hvor vi bruger 

energi, som vi slet ikke får 

nogen fornøjelse af? Husker 

man at slukke lyset, når man 

forlader et rum? Hænger 

mobilopladeren i 

stikkontakten og bruger strøm, 

selv om mobilen ikke er sat til? Bliver dåser og flasker genbrugt i stedet for at blive smidt i 

skraldespanden? 

 

Det er nogle af de ting, vi kommer til at arbejde med de næste uger. 

 

 

Vejrmålinger 

med 3. klasse  
 

I 3. klasse arbejder vi med 

at måle vejret. Eleverne 

har fået en 

hjemmeopgave, hvor de 

skal holde godt øje med 

vejret gennem en uge, og 

så skal vi lave en 

vejrudsigt for ugen, der 

gik. Eleverne startede 

deres opgave på skolen og 

var i gården for at se, 

hvordan de syntes vejret 

var. Der var enighed om, 

at det var koldt! 

 

I første omgang drejer det sig om deres egne observationer - hvad de ser og mærker. Senere 

skal de prøve at måle på vejret og finde ud af, om man kan forudsige vejret. 
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Solsystemet  
 

I 3. klasse har eleverne snakket om 

solsystemets opståen, hvordan 

planeterne ser ud og hvordan de 

ligger i solsystemet. 

 

Vi har også spillet Planetspillet, som 

er et kortspil, hvor man skal lægge 

solsystemets planeter, måner, 

asteroider og kometer i den rigtige 

orden. 

 

 

 

Sex i uge 6  
 

Mens vi afholdt 

terminsprøver i uge seks, 

var der også sex-i-uge-6 - 

men altså i uge 5!  

 

I år har medierne kørt en 

sag om deling af intime 

billeder, og i den anledning 

har vi modtaget rigtig godt 

undervisningsmateriale.  

 

4. til 9. klasse blev undervist om grænsen mellem tilladt og ikke-tilladt.  

 

Det er selvfølgelig ikke nok at snakke om emnet et par timer, men nu er vi i gang, og 

eleverne forstår, at der ER grænser - og så må vi bede jer forældre om at hjælpe. Noget 

lignende kan man sige om brugen af de sociale medier - hvor er grænsen, hvordan kan man 

tillade sig at sige til andre eller om andre. Kære forældre: Kast jer over opgaven!     

 

I 7. klasse arbejdede vi også med andre projekter om seksualitet. Der er bygget op omkring 

forskellige dilemmaer, som eleverne skal forsøge at løse. De arbejdede sammen to og to, og 

bagefter fik vi en snak om opgaverne. 
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Wow! 
 

 

En delegation af glade 

børn besøgte 2. sal for 

at vise deres fantastiske 

kreationer!  

 

Utroligt hvad man kan 

få ud af et par sokker, 

garn og plastikøjne hos 

Nyla! 

 

 

 

 

Så er der serveret! 
 

Hannah fra 9. klasse fortsætter på Hotel og 

Restaurantskolen til sommer. Så hvad var mere 

nærliggende, end at lade vores egen Michelin-kok tage sig 

af maden til et lærermøde.  

 

Vi skal lige hilse og sige, 

at middagen og kagen var 

superb! Tak for mad!   


