Kildeskolenyt!
Så er skoleåret startet!
Solen bragede løs gennem hele sommerferien, så vendte vi
tilbage, og regnen væltede ned!
De første tre uger af sommerferien havde vi en velbesøgt
sommerskole, og der var gang i SFO'en. I slutningen af
ferien drog SFO-børnene af sted på årets pragtfulde
sommerkoloni.
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Bygningen fik en ordentlig gang hovedrengøring – flere
klasselokaler blev malet og vores pedel Claus kunne
reparere og male en masse ting. Samtidig gennemgik
lærerne skoleårets resultater, ajourførte alle
undervisningsplaner og rettede elevplanerne til det nye år.
Så i gang med undervisningen. Første uge gik med at
genopfriske studiemetoden med de "gamle" elever, mens
mange af de nye gennemgik hele Lær At Lære kurset.
For at komme godt i gang afholdt vi også tre større
forældremøder - et fælles for hver sal, som blev afsluttet
med møder i hver klasse - der gav informationer om
samarbejdet i det nye skoleår.
I slutningen af august fik vi et nyt elevråd på benene - to
elever fra hver af klasserne 5. til 10. Tak til sidste års
elevråd og medlemmernes gode indsats - og velkommen
til de nye kræfter,
Så nu er vi alle parate til et nyt og spændende skoleår!

© 2018 ved Kildeskolen Valby. Alle rettigheder forbeholdt. Kildeskolen Valby har licensrettighed til at
bruge Applied Scholastics TM (anvendt
læring) undervisningsmetode.
Applied
Velkommen
til alle elever, forældre
og Scholastics
lærere! TM er et
indregistreret vare- og servicemærke, ejet af ABLE Int. (Association for Better Living and Education
International) og brugt med dets tilladelse.

Skolekalender
September
Mandag 3.
Tirsdag 4.
Onsdag 5.
Torsdag 6.

Forældremøde i 4. klasse
DEBAT-DAG 16:30 til 18:30
Er vi skærmjunkier?

Lejrskole for 2. og 3. klasse

Fredag 7.
Mandag 10.
Tirsdag 11.
Onsdag 12.
Torsdag 13.
Fredag 14.
Mandag 17.
Tirsdag 18.
Onsdag 19.
Torsdag 20.
Fredag 21.

Studietur 9.: Edinburgh
Studietur 10.: London

Mandag 24.
Tirsdag 25.
Onsdag 26.
Torsdag 27.
Fredag 28.

Alle forældre er hermed inviteret til at deltage i
arbejdsweekenden lørdag 6/10 og søndag 7/10
Aktiviteterne foregår begge dage mellem 10:00 og 18:00
Kontakt klasselæreren og fortæl hvornår I kan være med!
(En halv dag er fint!)
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Nye ansigter...
I år er der mange nye
ansigter!
I 0. klasse startede 17 børn
10 års skolegang med
begejstring.
Forældrene var med første
skoledag - for det er noget
helt særligt at begynde at
gå i skole.
Mange af børnene har
allerede været med i
Sommer-SFO og på
Koloni, så det er ikke helt
nyt at være her. Nu skal de
lære at være skoleelever,
og de skal i gang med at
lære at læse, skrive og
regne. Helle melder stolt,
at der er hamrende travlt i
klassen – de vil lære noget,
og helst hurtigt.
I 10. klasse er der nu 15
elever med Niels som
klasselærer. 9 elever gik på
Kildeskolen sidste år, og
resten kommer fra andre
skoler.
Vi ønsker alle nye elever

VELKOMMEN
til Kildeskolen!
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INVITATION
DEBAT-DAG PÅ KILDESKOLEN

Er vi skærmjunkier?
For nyligt viste DR2 programmet Eksperimentet: Familien som skærmjunkier
Vi ser programmet sammen og får en debat
Hvordan påvirker skærmen dit barn og din familie?
Skal vi gøre noget ved det?
Vi mødes på 2. sal

Torsdag den 6. september 16:30 til 18:30
Hilsen fra Maria, Christine og Karen Marie


Tag børnene med!
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Fra burger til blodsukker
8. klasse var på Københavns
Universitet for at lære, hvad der sker i
vore kroppe, når vi spiser og dyrker
motion.
Eleverne lærte om blodsukkeret, om
hvor sej kroppen er til at holde det i
balance, og endelig hvad der sker, når
den ikke kan - når man har diabetes.
Eleverne blev delt op i hold, nogle
skulle spise, andre ikke, og så testede
de blodsukkerniveauet på én fra hver
gruppe.
Efter nogen tid blev det målet igen. Så
blev der dyrket Cross Fit, hvorefter
blodsukkeret blev målet én gang til.
Ud fra målingerne kunne man se, at
der sker en hel masse med blodet, når
vi spiser, og når vi motionerer.
Et rigtig spændende forløb, som vi
arbejder videre med i det kommende
tværfaglige projektforløb.

Kender du nogen, der leder efter en god skole?
Så skal de kontakte skolen på 38790140 eller maile på
info@kildeskolen.dk.
Vi arrangerer gerne et møde og en rundvisning!
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Tilpasning
Så er vi kommet i gang med
Natur og Teknologi efter
sommerferien.
I 6. klasse arbejdede vi med
tilpasning, som handler om
hvordan alt levende tilpasser
sig sit levested for at
overleve.
Det er en del af faget biologi,
som eleverne skal have fra 7.
klasse.

Unplugged i 4 klasse
Vi er gået i gang med vores
energispare-forløb Unplugged i 4.
klasse. I løbet af de næste 4-5 uger
kommer eleverne til at lære, hvordan
man kan trække stikket på de dårlige
energivaner, og hvordan man kan
spare på energiforbruget, hvis man
tænker sig godt om. De næste uger vil
eleverne have lektier for - de skal lave
nogle hjemmeopgaver om at spare på
energien med deres forældre.

Ordbog på mobilen
Sørg for at jeres børn har ordbog på
mobilerne!
Vi anbefaler Din Danske Ordbog –
den er til børn og kan let
downloades fra App Store!
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Årets første forældremøder
I august afholdt vi tre fælles
forældremøder - et for hver sal.
På møderne gennemgik vi årets
nye elevplaner, studiemetoden,
de nye mobilregler og alt andet,
som får vores samarbejdet
mellem elever, lærere og
forældre til at glide.
Efter hvert fællesmøde var der
klassemøder, hvor lærer og
forældre kunne aftale, hvad der
skal ske i løbet af året.
Det er en fornøjelse at se det
store fremmøde - og den store
interesse for et tæt samarbejde!

Historisk geografisk
læringsspil
Der er mange måder at lære på – en af
dem er læringsspil.
Eleverne i 9. klasse afprøvede et
brætspil, som deres klasselærer havde
indkøbt til historie. Det var meningen,
at eleverne kun skulle spille det i
historietimen, men de fik også lov til
at spille videre i geografi. Klassens
geografilærer så spillet og blev
begejstret for den geografiske
dimension i spillet, der berører
kolonitiden.
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Sommer SFO
Af SFO-Leder Anne-Marie Freefield
I år havde vi op til 36 glade
børn med på dagenes ture. Vi
var af sted 3 uger i træk. Om
mandagene blev vi dog
hjemme og holdt tre
forskellige temaer omkring
spil, kreativitet og kokkeri.
Fordelt over ugerne besøgte
vi mindst 16 forskellige
steder.
Et stort hit var at lege med
gamle trænings-spil på
Kronborg. Det var store
robuste træspil, som blev brugt i gamle dage til at træne soldaternes færdigheder. Vi holdt
derfor til udenfor Kronborg, gik rundt om slottet og åbnede den ene spændende kasse efter
den anden.
En specielt skøn dag var på Frilands-museet i Lyngby. Vi tager altid derud og bliver budt
hjerteligt velkommen af skuespiller-staben, som genkender os fra tidligere år. Børnene elsker
at interagere med de udklædte skuespillere,
og det bliver altid en dag med en masse
morskab.
Vi fandt flere helt nye steder at tage hen.
Blandt andet tog vi ud til Konditaget Lüders
i Nordhavn. Helt oppe på et højhus – godt
skærmet selvfølgelig – er der den mest
vidunderlige oplevelse af en moderne
legeplads. Det er absolut et sted, som er
værd at besøge!!
Det blev en dejlig, varm sommer, og vi
sørgede for tilpas afveksling mellem
bevægelse og fokusering, forundring og
begejstring over natur og skønhed. Der blev
ikke sparet på kræfterne, humøret var højt
og kammeratskabet fejlede intet –
SKØN SOMMER!
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SFO-kolonien
Også af Anne-Marie!
I år gik kolonien til et nyt og
spændende sted midt i en
vidunderlig skovkant og blot
20 meter fra vandet, hvor
morgensolen stod op stik
ØST – det var en fantastisk
3-længet feriegård lavet
specielt til Københavnerbørn
for 100 år siden - Abildvig
på Falster.
Vi havde 35 børn med, og
inden vi nåede frem, var alle
med i en gruppe på fire.
Grupperne døbte sig selv:
DE GRIMME ÆLLINGER
– JAGUARERNE –
MARSUPALAMI-BANANERNE – JUNGLEBANDEN – PARTY ABERNE –
KILLINGERNE – KRYSTAL SVANEN – SVINENE – og: BLOMSTERNE!
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Vi fik tømt bussen og
slæbt soveposer og
habengut indenfor.
Sovesalen var i bedste
”Harry Potter-stil”, og alle
blev fordelt, så man lå
sammen med sin gruppe.
Så blev området undersøgt,
og skoven blev hurtigt
”junglen”! Insekter blev
undersøgt, og der var
frihed og forundring for
alle pengene.
I køkkenet lavede vores
madmor Rita lækker mad. De tre store drenge fik hun til at lave hjemmelavede pølser i
lammetarm! Hver dag klokken 14 åbnede vore to junior-hjælpere Ida og Emilie "Sund-SlikKiosken", og så var der laaang kø for at købe tørrede jordbær, nødder, sesamkager og tyrkisk
delight.
Vi badede ved selve Østenstrand! Vi fandt sten, legede med tang, bar vandmænd, dækkede
hinanden med sand-mudder, svømmede, hoppede 10-20-30. De voksne stod i firkant, så der
var 2 på stranden og 2 i vandet, og alle skulle så være indenfor firkanten. Sand sendte sin
drone op; ALLE var godt beskyttede!
Om onsdagen tog vi på
en meget lang gåtur på 6
km. Vi så, hvor storslået
skoven er med dens høje
bøgetræer, og oplevede
hvordan bakkerne,
landvejen, udsigten over
havet, stubmarken,
fyrtårnet, strandkanten og
ikke mindst blommetræet
og brombærkrattet kunne
fylde vore sanser - og
mave!
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Sidste aften talte vi point op, for grupperne
havde som sædvanlig optjent deres point for
dygtighed og hjælpsomhed og sammenhold!
Det blev til masser af velfortjente og rare
gaver. På den måde kom belønningen for at
hjælpe til, og der blev en læring i at være med
fællesskabet og yde sit!
Sidste aften blev vi ved sengetid overrasket af
et kæmpe tordenvejr med lyn, som i lang tid
blinkede og oplyste sovesalen! Så blev der
ellers sunget godnatsang for fuld udblæsning!
Inden da havde alle fået et bad, og kufferterne
var pakkede. Vi kunne med god samvittighed
falde til ro og sove.

Kolonien blev en succes, og ALLE børn,
små som store, unge, voksne som ældre –
ALLE viste vilje og sammenhold!
Tusinde tak til de skønne forældre, der var
frivillige hjælpere på årets SFO-koloni:
Ketil Tennberg, Christian Meid, Christina
Hove og Marie Jørgensen – jeres hjælp er
meget værdsat!
Og en til sidst en særlig tak til
Rita Nielsen, vores fantastiske
forælder og madmor, som
gennem flere år har taget tørnen!
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Nyt elevråd
Hvert år vælger eleverne i 5. til 10.
klasse deres repræsentanter til
Kildeskolens elevråd.
I år faldt valget på:
5. klasse
Heather og Angelina
6. klasse
William og Emmely
7. klasse
Noah og Ibrahim
8. klasse
Emilie og Alexander
9. klasse
Olivia og Anna
10. klasse
Nicas og Mehmet
Til første elevrådsmøde valgte rådet sin formand - det blev
Nicas fra 10. klasse.
Nu følger et par møder, hvor vi gennemgår elevrådets
ansvarsområde.
Der er allerede taget kontakt med foreningen Danske
Skoleelever, som gerne sætter tid af til at besøge vores
elevråd for at fortælle om rådets mange muligheder.
Det bliver spændende!
Velkommen til elevrådet!
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Evaluering 2017-2018 og tiltag i det nye skoleår
Efter hvert skoleår evaluerer skoleleder Niels Bergstedt og viceskoleleder Anna Buch
Lawaetz det forgangne år og vurderer hvilke tiltag, der skal foretages i det følgende.

Undervisningsplaner og elevplaner
Traditionen tro gennemgik lærerne Forenklede Fælles Mål, årets undervisningsresultater og
ajourførte derpå undervisningsplanerne samt elevplaner for det nye år.
De nye undervisningsplaner findes på hjemmesiden.
Elevplanerne er fortsat fundament for den løbende evaluering af elever og klassers
fremskridt – de nye elevplaner findes også på hjemmesiden.

Udvikling af materialer
Vore krav til udviklingen af undervisningsmaterialer er fortsat:
1.
2.
3.
4.

Materialet skal være indbydende (sprogligt, typografisk).
Materialet skal give klare definitioner af nye fagord.
Materialet skal udfordre eleverne maksimalt uden at vanskeliggøre emner unødigt.
Materialet skal være tilrettelagt således, at teoretisk studie så vidt muligt foregår på
skolen, mens anvendelse både sker på og udenfor skolen.
5. Og endelig skal materialet stimulere eleverne til at foretage egne undersøgelser.
Hvor en lærer vælger at benytte materiale fra bogforlag eller anden kilde, som ikke efterlever
disse krav, skal læreren ad anden vej tilvejebringe punkterne 1 til 5 ved eventuelt selv at
indsamle eller forfatte materialet.

Aktiviteter i 2017-2018
Ved siden af de boglige studier foregik en masse udfordrende, praktiske og kreative
aktiviteter: Eleverne byggede et insekthotel, der var lejrskoler eller studieture for alle klasser,
de var elevrådsaktiviteter, førstehjælp, dissekering af fisk, arbejde med tidslinjer, historisk
orienteringsløb i København, teaterture, uddannelsesvejledning, julefest og sommerfest,
temauge om Danmarkshistorien i 1800-tallet, terminsprøver, besøgsdage i 0. klasse, arbejde
med og tildeling af det 7. grønne flag, besøg fra Restaurantskolen, Copenhagen Skills,
arbejde med gensplejsning, deltagelse i kommunevalg, arbejde med klima, GoCook,
chilismagning, geografispil, juleværksted, besøg i Avedøre Spildevandscenter, besøg på
Biologisk Fakultet, Luciakor, projekter og projektfremlæggelser, arbejde med
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menneskerettighederne og deltagelse i march, kropsundersøgelser, arbejde med studieteknik,
overlevelsesturen Eagle Watch, Sex i uge 6, praktiske vejrmålinger, besøg af Sex og
Samfund med deltagelse af Uffe Elbæk, sommer-, vinter- og påskeferieture i SFO’en,
Brobygning, Wastelab, Kloaklab, besøg af ensemble fra Copenhagen Phil, efterfølgende
besøg i det gamle radiohus til Copenhagen Phil, Middelaldermarked, Powerlab, ture til
Glyptoteket og en hel masse andet!
De er de ting, der giver en levende undervisning!

Skoleårets resultater og tiltag
Afgangseleverne i 9. klasse fik atter gode karakterer.
Sammenligning af vores karaktergennemsnit i 2017 og 2018:
Fag

2017

2018

Dansk, læsning

5,9

5,5

Dansk, dansk retskrivning

8,1

8,2

Dansk, skriftlig fremstilling

4,4

6,0

Dansk, mundtlig

8,0

8,0

Matematik, uden hjælpemidler

7,9

7,4

Matematik, med hjælpemidler

5,7

6,8

Engelsk, mundtlig

10,2

10,1

Naturfag

10,0

9,1

Udtræksfaget idræt

7,7

Udtræksfaget samfundskundskab

11.5
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Med gennemsnitskarakteren 8,0 i eksamensfagene er vi godt tilfredse – men heller ikke
blinde for yderligere udvikling og styrkelse af undervisningen.
Gennem en stor indsats i det forgangne år lykkedes det at forbedre resultaterne i dansk
skriftlig fremstilling og matematik med hjælpemidler – det er den udvikling, vi ønsker at
fortsætte.
Begge fag afhænger i stor grad af elevernes tekstforståelse, hvorfor fokus skal være på deres
sprogudvikling. Derfor ønsker vi at:
1) Styrke elevernes ordforråd, så de bliver bedre til at læse og forstå dansk
2) Styrke elevernes evne til at formulere sig skriftligt på dansk.
Vi ser fortsat sprog som nøglen til kommunikation og dermed forståelse og anvendelse.
Udbedring af de to områder skal foregå på alle niveauer fra 0. til 9. klasse og omfatte
samtlige fag på skolen.
Da omkring 120 simple danske ord udgør næsten 50 % af skrevne materialer, skal
dansklærere forfatte eller anskaffe en ordliste med de 120 mest brugte danske ord og finde
veje til, at disse ord bliver del af elevernes vokabularium så tidligt som muligt.
Endvidere skal klasselærerne sørge for, at alle elever har adgang til Din Danske Ordbog på et
så tidligt klassetrin som muligt og at de mestrer brugen af ordbogen.
Løbende tiltag i andre fag iværksættes eller fortsættes som hidtil.
Niels Bergstedt
Skoleleder
Anna Buch Lawaetz
Viceskoleleder
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