
Farvel til 2018... 
 

Et godt år er til ende - og vi skal i gang med et nyt!  

 

I december var der selvfølgelig tid til at jule i klasserne - 

men sandelig også ved årets pragtfulde Julefest, hvor godt 

200 bedsteforældre, forældre, børn og lærere mødtes til fin 

underholdning, god forplejning og en masse hygge. Dagen 

sluttede af med Lucia-korets skønne sang - hvor er de bare 

dygtige!     

 

Den 10/12 deltog elever fra de større klasser i en march i 

anledning af 75 års dagen for FN's Menneskerettigheder - 

rettigheder vi bør minde hinanden om, for de er desværre 

ikke så selvfølgelige, som man ellers kunne håbe på.      

 

Eleverne fra 8. klasse var i praktik gennem en uge i 

december - én af dem endda som lærer på skolen! Det blev 

vist en spændende oplevelse for alle.  

 

I afgangsklasserne sluttede året af med prøver i dansk, 

matematik, biologi og fysik - så der måtte julen vente en 

kort stund.    

 

Her på falderebet bringer Kildeskolenyt! et  

tilbageblik over det forgangne år -  

 

 GODT NYTÅR TIL ALLE!       
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   

Kildeskolen  

Høffdingsvej 14 

2500 Valby 

Kontor: 38790140 

Lærervær.: 38797140 

 

Januar 2019 

19. årgang nr. 1  

Indhold: 
 

* Kalender 

* Julefesten 
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* Julestjerner 

* Motorlære 

* Året der gik! 
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Skolekalender  

Januar                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Tirsdag 1 
Hele skolen er lukket 

Onsdag 2. 

Torsdag 3. Vi åbner igen!  

SFO kl. 7:00  

Undervisningen kl. 9:00 

 

Projektuge for 9. og 10. klasse: 

 

9. klasse: Projekt med 

problemformulering  

 

10.klasse: Uddannelse 

Fredag 4.  

  

Mandag 7.  

Tirsdag 8.  

Onsdag 9.  

Torsdag 10. Fælles uddannelsesvejledning for 9. og 10. klasse 

Fredag 11.  

  
 

Mandag 14. Projektfremlæggelse 9. klasse – vi starter 19:00 

Tirsdag 15. Projektfremlæggelse 10. klasse – vi starter 19:00 

Onsdag 16.  

Torsdag 17.  

Fredag 18. Informationsaften om overlevelsesturen Eagle Watch - 19:00 

  

Mandag 21. Uddannelsesaften 19-21 med Katja og Niels 

For forældre og elever i 8., 9. og 10. klasse  

Tirsdag 22.  

Onsdag 23.   

Torsdag 24.  

Fredag 25.  

  

Mandag 28.  

Tirsdag 29. Forældrekonsultation i 1. klasse 

Onsdag 30.  

Torsdag 31. SKOLEVALG 2019 

 

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

projektfremlæggelser den 14. og 15.  

 

Husk at der er kaffe i SFO’en den 25. mellem 14:00 og 16:00!  
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JULEFESTEN! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I december måned afholdt 

Kildeskolens Støtteforening en 

pragtfuld julefest. 

 

Lærere og elever stod i køkkenet, hvor 

der blev langet kaffe, kager, madder, 

æbleskiver og sodavand over disken.  

 

Ovenpå var der tombola og fiskedam, 

hvor alle kunne købe lodder og 

"fisketegn".  

 

I kantinen var der skøn underholdning 

af elever fra flere klasser - og så var 

der Nissebanden og Luciakor.  

 

En kæmpe tak til alle de elever, der 

havde forberedt sig timevis med sang 

og optræden. Og så en stor tak til alle 

de lærere der satte op, afholdt og 

pakkede festen ned.  

 

Det blev en uforglemmelig dag! 
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Luciakoret spreder atter glæde! 

Af Christine Wenlock, musiklærer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I år havde vi atter et rigtig fint og velklingende Lucia kor!  

Denne gang var der mange nye sangere med, og flertallet af dem kom fra 4. klasse og 

nedefter. Der var selvfølgelig også en god håndfuld af "de gamle garvede" fra henholdsvis 5., 

6. og Luciabruden fra 8. klasse. 

Efter en masse øvetimer i november blev det tid at optræde i december. Vi besøgte både 

kirker i København og på Amager og så plejecenteret Kirsebærhaven.  

 

Det var dejligt at se hvor mange mennesker, der fik glæde af koret - mennesker der blev rørt  

over den fine sang og de dejlige og smukke Luciapiger. Og ikke mindst på skolen, hvor koret 

optrådte til Julefesten.     

 

Som afslutning kom alle pigerne på besøg hos musiklæreren, hvor den stod på velfortjent 

jule-treat med alt, hvad det indbefatter.   

 

Og for øvrigt: Koret allerede booket to af stederne næste år... 
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Praktikant på Kildeskolen  
 

I uge 49 havde vi en ung mand i praktik som 

lærer på Kildeskolen,  

 

Alexander fra 8. klasse havde længe talt om at 

blive skolelærer, så han fik afprøvet sin drøm 

som hjælpelærer i Matematik, Natur og 

Teknologi samt Engelsk med forskellige lærere 

gennem hele ugen. 
 

Det var noget af en oplevelse - et helt nyt 

synspunkt! 
 

 

Julestjerner  
 

Traditionen tro fletter vi julestjerner og 

julehjerter i december måned.  

 

Det er både eleverne i de små og store 

klasser, der prøver kræfter med DIY-

julepynt. (DO-IT-YURSELF)  

 

Vi har flere udgaver af stjerner, vi kan lave - både de 

almindelige med 4-strimler men sandelig også nogle 

med 12 eller 48 strimler. Tungen lige i munden! 

 
Årets sidste prøver  
 

I ugen op til jul afholdt vi prøver i dansk, matematik, 

biologi og fysik i 9. og 10. klasse.  

 

I 8. klasse snuppede vi også lige en skriftlig 

biologiprøve i det julepyntede lokale. 
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Ler-demostrationer  
 

På skolen bruger vi studiemetoden i 

alle fag, og i biologi har vi i 8. klasse 

et checksheet, hvor eleverne skal lære 

om knogler og muskler.  

 

Her udformes leddene som ler- 

demonstrationer, så nu hænger 

biologi-udtrykkene sammen med den 

virkelige verden. 

 

Utroligt hvad en klump ler kan bruges 

til! 

 

Motorlære 
 
Det er en fornøjelse, at skolen har 

arvet en bilmotor, som nu bringer 

lærdom og glæde til det tredje hold 

elever - skulle man sige lærlinge? 
 

Arbejdet med motoren er fantastisk 

læring om teknik. Ved første skrue 

erfarer eleverne, hvordan man løsner 

hårdt spændte bolte. Med brug af 

fysikkens love går det hele som en 

leg - ellers er det bare hårdt arbejde.  

 

Matematikken bliver også levende, 

når man skal beregne rumfanget af 

bilens cylindere med enheden liter.  

 

Eleverne finder ud af, at en hammer 

ikke bare er en hammer, og de 

opdager, at man kan kombinere 

værktøjer, når de er nødt til at designe 

et specialværktøj for at løse en 

bestemt opgave.  

 

Så bliver det  rigtig interessant!    
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March for menneskerettigheder  
 

 

Der er gået 70 år 

siden FN's 

Menneskerettigheder 

blev underskrevet.  

 

I den forbindelse 

deltog elever fra 

Kildeskolens 7.-10. 

klasse i en march, 

som gik fra 

Frederiksberg Rådhus 

til Valby Kulturhus 

på Toftegårds Plads. 

 

I Valby Kulturhus 

deltog eleverne 

desuden i workshops 

om rettighederne.  

 

Her fik de blandt andet et oplæg af Mary Consolata Namagambe fra She for She, der fortalte 

om hendes projekt i Uganda, hvor der produceres genbrugelige hygiejnebind. De skal bruges 

til at hjælpe de 80 millioner piger verden over, som ellers bliver væk fra deres skoler, når de 

ikke selv kan skaffe bind. Noget af en øjenåbner! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KONTAKT HEIDI OG 

MODTAG ET   

GRATIS HÆFTE OM 

MENNESKERETTIGHEDERNE 
 

 

Hvad nytter rettigheder,  

hvis man ikke kender  

dem? 
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Sådan gik 2018 
Af Niels Bergstedt, skoleleder og  

Anna Buch Lawaetz, viceskoleleder 

 

Vi skal til at åbne dørene for et nyt år, 2019, så lad os for en kort 

stund kaste blikket tilbage på det forgangne 2018 - Hvad skete der 

egentlig på Kildeskolen ud over den daglige undervisning med 

bøger, tavler, regnemaskiner, internet og film?    

 

Vi startede året med 9. og 10. klasses projektuge efterfulgt af elevernes fremlæggelser for 

deres forældre. Så var der uddannelsesaften, et projekt om kroppen, terminsprøver, Fastelavn 

samt et fornemt besøg af foreningen Sex og Samfund sammen med politikeren Uffe Elbæk. 

Vi meldte os til et forsøg med en socialrådgiver fra Københavns Kommune på skolen,       

10. klasse tog på studietur til Rom, elever besøgte WasteLab og KloakLab, der var 

Brobygning i 8. klasse, Unplugged i 3. og 4. klasse, vi fik ny pedel, havde arbejdsweekend 

og fik et vidunderligt besøg af et ensemble fra Copenhagen Phil. Så fejrede vi vores 7. 

Grønne Flag, afholdt Ordinær Generalforsamling, fik styr på Persondataforordningen, havde 

et "lækkert" samarbejde med elever fra Hotel- og Restaurantskolen og afholdt både  

Overlevelsestur samt lejrskoler. Vi deltog også i Middelaldermarked og Powerlab, afholdt 

Sommerfest, skriftlige og mundtlige eksamener, Sidste Skoledag for de store og en 

afslutningsfest for de afgående elever med deres forældre.   

 

Så var der sommerferie. I de første tre uger havde vi Sommerskole og Sommer-SFO, mens 

SFO-børnene med en del forældre drog på koloni i den sidste. Lærerne forberedte det nye 

skoleår med skemaer, ajourførte undervisningsplaner, elevplaner og materialer samt 

reparationer og istandsættelse af klasselokaler og faglokaler, mens skolen fik en ordentlig 

overhaling af vores rengøringsfolk. Dermed var vi parate til at slå dørene op den 15. august.  

 

Vi lagde så ud med tre fælles forældremøder (et for hver sal), debatdag om skærmjunkier og 

besøg fra KU om blodsukker. Så deltog vi i Unplugged, valgte nyt elevråd og besøgte biotek 

på KU. Bagefter var der koncerten Univers på Tværs, flere lejrskoler, træning af førstehjælp, 

morgensang, studieture til London og Edinburgh, TEMA-uge om børns brug af naturen, 

forårs-arbejdsweekend, besøg på uddannelsesmessen Copenhagen Skills, terminsprøver, 

klima-safari, chili-udfordring, besøg på National Museet, feltundersøgelser og besøg på 

Rungstedlund. Og endelig var der besøg af politibetjenten Vlado, Kasava-forsøg på KU, 

studietur til Berlin, teater-workshop, arbejde med affaldssortering, Go Cook, PowerLab, 

besøg på Spildevandscentret, besøg af Cirkus Naturligvis og besøgsdag i 0. klasse. Til 

allersidst sluttede året med Julefest, fire klassers arbejde med FN's Menneskerettigheder og 

motorlære.  

 

Jo - vi kom vidt omkring i 2018! 

 

Husk nu på at alt dette skyldes en masse menneskers engagerede og gode indsats!  
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Der var forældre, som anbefalede skolen til venner og bekendte, og dem, der deltog i skolens 

arbejdsweekender. Der var også forældre, som hjalp til med afholdelse af SFO-koloni og  

lejrskoler, og så var der lærere og elever, som gjorde en flot indsats ved Sommer- og 

Julefester. Vi må heller ikke glemme de lærere, som satte gang i Støtteforeningen, og alle de 

elever, som tog del i Elevråd, Miljøråd, Luci-kor og underholdning til festerne. Og heller 

ikke vores nye pedel, der tog sig godt af ejendommen, vores nye skolesekretær, der tog flot 

over fra den tidligere og en bestyrelse, der meldte ud med visioner om skolens fremtid!           

 

Og endelig må vi alle lærere og SFO-medarbejdene, som hver og én gjorde en enorm indsats 

gennem året - alle var med til at skabe vores skole! 

 

Så tak til alle, der bidrog med at gøre 2018 til et fantastisk år for Kildeskolen.  

 

Og så i gang med et nyt spændende og udfordrende år! 

 

Godt nytår! 

 

Kærlig hilsen  

 

Niels og Anna 

Skemaet over vore resultater ved eksamen gennem de sidste 7 år er fra Undervisningsministeriet databank  

 


