
September i 5. gear! 
 

Man må sige, at vi fik en september, hvor der kom rigtig 

gang i studier, oplevelser og udfordringer!   

 

Elever malede i gården, der var 3D tegning, vi deltog i det 

landsomfattende Masseeksperiment med indsamling af 

plast og var med i Arla Foodfest. Flere klasser arbejdede 

med FN’s verdensmål, tog på ture i byrummet, deltog i et 

projekt på Københavns Universitet om blodsukker. Der 

var også temadag om trafiksikkerhed i 0. klasse, 

citronbatterier og 9. klasse var på studietur i Edinburgh.  

 

Kom ikke og sig, at jeres børn ligger på den lade side! 

 

I næste måned er der fælles arbejdsweekend – husk at 

melde jer til hos klasselæreren. Vi kan også se frem til en 

spændende Temauge for 0. til 8. klasse med overskriften 

Dét, Danmark lever af, som afholdes, mens eleverne i 9. 

og 10. går til årets første terminsprøver.  

 

Og så er der selvfølgelig efterårsferie – tag børnene med 

ud i naturen eller besøg nogle af de mange interessante 

museer, som findes i København. Jeres børn fortjener det!         

 

En lige en påmindelse: fredag den 22/11 holder vi Åbent 

Hus i 0. klasse, inviter venner og bekendte til at være med 

og husk at melde jeres 6-årige børn til 0. klasse 

 

Nyd et godt nummer af Kildeskolenyt! 
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Skolekalender  

Oktober                                                                               
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Tirsdag 1.  10. klasse på  

Studietur i Paris Onsdag 2. 

Torsdag 3. 

Fredag 4. 

Lørdag 5. Fælles ARBEJDSWEEKEND 

Husk at melde jer til hos klasselæreren! Søndag 6. 

Mandag 7.  

TEMAUGE 0.-8. klasse 

Dét, Danmark lever af! 
 

Terminsprøver 

9. og 10. klasse 

Tirsdag 8. 

Onsdag 9. 

Torsdag 10. 

Fredag 11. Årets løb - husk idrætstøjet! 

SFO'en er åben efter løbet ind til 17:00 

  

Mandag 14. 

EFTERÅRSFERIE – hele skolen er lukket! 

 

Hvad med en familietur i naturen? 

Tirsdag 15. 

Onsdag 16. 

Torsdag 17.  

Fredag 18. 

  

Mandag 21. Forældrekonsultation 9. klasse 

Tirsdag 22. Forældrekonsultation 1. klasse 

Forældrekonsultation 4. klasse 

Forældrekonsultation 10. klasse 

Onsdag 23.  

Torsdag 24. Forældrekonsultation 6. klasse 

Fredag 25.  

  

Mandag 28.  

Tirsdag 29. Forældrekonsultation 3. klasse  

Onsdag 30.  

Torsdag 31.  

  

 

Der er kaffe i SFO’en fredag den 25. 
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ARBEJDSWEEKEND 
 

                    

Kære forældre,  

  

Så er der brug for jeres hjælp!  

 

Lørdag den 5/10 og søndag den 6/10 er der ARBEJDSWEEKEND på skolen. 

 

I de to dage skal vi ordne huset og skolegården.   

 

Nogle forældre kommer en hel dag, andre en halv dag.  

 

Der er mange projekter: Der skal rengøres, males og repareres.     

 

Begge dage er der åbent mellem 10 og 18 – og der er en god frokost begge dage!  

 

På generalforsamlingen blev det besluttet at: 

 

1) Forældre kan selv vælge, om de vil deltage i arbejdsweekenderne 

2) Med deltage menes, at én forælder er med ½-1 dag i én af årets to arbejdsweekender 

3) Forældre, som ikke ønsker at deltage, skal betale 500,- kr. 

4) Beløbet opkræves over PBS efter skoleårets sidste arbejdsweekend          

 Kom og vær med! Vi hygger os – og får en masse fra hånden!  

 

 

 -  Eller send en mail – sørg for at klasselæreren får besked hurtigst muligt! 

 

Navn: __________________________________________________________ 

 

Barnets navn:______________________________________  Klasse: ________ 

 

Vi kommer ikke denne gang: _____  

 

Vi kommer 1____   2_____ 3_____  om lørdagen_____  om søndagen_____. 

 

Jeg/vi deltager klokken _________til klokken ________   

 

Er der noget, du/I helst vil arbejde med? Ja____  Nej____  

 

Hvis Ja – hvad?_____________________________________________________ 
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Gården males 
 

Lege-felterne i skolegården trængte til en 

omgang efter flere års slitage. 

 

Den opgave kastede en klasse sig over med 

stor ildhu i faget Håndværk & Design – og 

det blev løst med dygtighed!    

 

Tak til eleverne for det flotte resultat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D tegning  
 

Og så var der 3D tegning hos Nayla.  

 

Line kom forbi fotografen med sit spændende 

bud på en tegning med dybde.   
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Besøgsdag i 0. klasse 

 
 

 

 

 
 

fredag den 22. november kl. 12-14 
 

 

Besøgsdagen er for alle børn, som fylder 6 år i 2020.  

 

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

skal meldes ind.  

 

Børn med større søskende på skolen kommer selvfølgelig i første række – men 

husk at melde dem til, så de ikke bliver overset! 

 

Meld jeres ankomst til Christine på christine.kildeskolen@gmail.com  

 

eller ring til skolesekretær Marie på 38790140 
 

Vi glæder os til at se jer alle sammen! 
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Om at være bagud 
 

En artikel fra Applied Scholastics 

 

Sussane er seks og kan ikke tælle til 30 

uden at springe nogle tal over. Ali er 

næsten færdig med ottende klasse, men 

har ikke styr på algebra.  

 

”Åh nej, åh nej, mit barn er bagud.” 

 

Bagud! Hvor er det let at sætte mærkat på 

et barn, fordi det ikke passer ind i de 

voksnes forventninger! 

 

Vi må passe på, at vi ikke bebyrder barnet 

med vores egne forventninger eller 

bekymringer om akademiske fremskridt.  

 

Sandheden er, at hvert barn er unikt. 

Aktivitetsniveau, interesse, klogskab, fantasi og alle andre karaktertræk skal måles i forhold 

til barnet selv.  

 

For barnet er, hvor det er, og barnet kan kun udvikle sig fra netop dét sted.    

 

Når man forstår det, er det ikke længere relevant at bruge mærkatet bagud.  

 

Godt, at du forstår det. Men forstår barnet det? 

 

Hvis et barn plager sig selv med at være bagud, er grunden, at han sammenligner sig selv 

med andre, i stedet for at sammenligne sig med sine egne muligheder. Den situation skal der 

gøres noget ved, for ingen af os ønsker, at dit barn føler sig ulykkelig, er flov eller mister 

selvrespekt, fordi han tror, at han er bagud. 

 

Tal med dit barn. Få ham til at forstå, at vi alle har styrker og svagheder. Lyt og find ud af, 

hvad han betragter som sine styrker og svagheder. Hvis han dvæler for meget ved sine 

svagheder, kan det sagtens være, at du må hjælpe ham lidt på vej med at udpege styrkerne. 

 

Lad ham også vide, at han ikke behøver at sammenligne sig selv med andre. Hvis han synes 

at han er bagud, kunne det jo være, at han i virkeligheden mener, at han kunne have gjort 

mere, end han gjorde. Eller havde planlagt at gøre mere, men ikke fik gjort det. Det vigtige er 

at høre hans overvejelser om sig selv og sine handlinger. 
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Hvis han synes, at han er bagud med sine pligter i hjemmet, er det nok fordi, han ikke fik 

udført dem alle. Enten kan han gøre dem færdige med det samme, eller også han kan lave en 

trin-for-trin plan for at gennemføre dem i nærmeste fremtid. 

 

Det samme gælder læring. Hvis han ønsker at kende hovedstaden i Frankrig, kan han finde 

den i et Atlas med det samme. Men hvis han gerne vil kende alle verdens hovedstæder, må 

han udarbejde en plan for at undersøge dem gennem en længere periode.  

 

Få dit barn til at give dig eksempler med at sætte mål og med at arbejde i retning af målene, 

indtil de er nået. Få dit barn til at give dig eksempler på, hvordan han kan bruge det, når han 

skal lære noget. Hjælp ham med at se, at selv om andre godt kan vejlede ham, så er han i 

sidste ende selv ansvarlig for at være foran eller bagud i forhold til hvor, han selv han ønsker 

at være. 

 

Når det kommer til stykket, bør en elev kun konkurrere med sig selv. Dit barn vil sikkert 

blive lettet over at vide, at uddannelse ikke er en konkurrencesport. At han ikke behøver at 

bedømme sig selv i forhold til andres resultater. 

 

På dette tidspunkt kan du vise dit barn, hvor nemt det er at bruge sine stærke sider til at 

overvinde vanskelige områder.  

 

Han skal ganske enkelt finde frem til sit eget stærke 

formål med overvinde et vanskeligt område, beslutte 

sig til at vinde over det  – og så være villig til 

arbejde med sagen gennem undersøgelse, øvelse og 

praksis, indtil det lykkes.  

 

I bogen Lær Hvordan man Lærer står en sætning: 

Du kan lære hvad som helst, du har lyst til at lære.  

 

Den sætning kunne man skrive en hel bog om!  

 

Tal med dit barn om dette og lyt til hans ideer.  

 

Drøftelserne kan øge dit barns sikkerhed og hjælpe 

ham til at være mere fortrolig med sig selv og sine 

evner.  

 

Og det er læring, man skal bruge igennem hele livet! 
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Vi tar’ plastskraldet! 
 

Så er årets 

Masseeksperiment i gang.  

Du har måske stødt på det 

i aviser eller TV.  

Eksperimentet er det 

største af sin slags i verden 

indtil videre. 57.000 elever 

er med til at indsamle 

plast-affald i naturen og 

kortlægge hvilke slags 

plast, affaldet er lavet af. 

 

Vi deltager med 3 klasser, som indsamler 

plastaffald og sorterer det, så vi kan se, hvad 

det består af. Efter sorteringen skal vi finde 

ud af hvilke plastiktyper, der er tale om, 

gennem forskellige fysikforsøg. 

Vores resultater sendes tilbage til 

universiteter i Danmark, hvor forskere sidder 

og venter i spænding for at få svarene. 

3. klasse har samlet affald i det grønne 

buskads på Høffdingsvej ned mod stationen, 

7. klasse har været på Amager Strandpark og 

sammen med 10. klasse har de også været i 

Harrestrup Å, som ligger ved Vigerslev Allé. 

6. klasse har været i det grønne område 

langs Vigerslev Allé. 
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Og alle kunne være 

med – der blev 

fundet posevis af 

plastik!  

 

 

 

 

 

 

 

En bøtte med æg? Også det! 
 

 

 

Andre mærkelige fund, vi gjorde, var 

en hard-ball pistol, et skilt fra en p-

billetautomat i zone 3200, 7 stk. 2 

meter lange malede jernrør – bare for 

at nævne nogle få.  

Nu skal vi i gang med at lave 

eksperimenter, så vi kan finde ud af, 

hvilke slags plast vores fund er lavet 

af. 

Og så skal der sorteres! 
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Arla Foodfest 
 

6. og 7. klasse deltog i 

årets Arla Foodfest i 

Søndermarken.  

Her var eleverne 

inviteret til en dag med 

forskellige aktiviteter, 

hvor de skulle opleve 

mad på en ny måde. 

6. klasse startede hos 

køerne og deres kalve. 

Man kunne klappe 

kalvene, og det ville de 

rigtig gerne have, at 

man gjorde. 

 

 

Vi poppede 

også popcorn 

over bål og så 

på 

melormefarme.  

Endelig hørte vi 

om FN’s 

Verdensmål og 

deltog i en dip-

konkurrence, 

hvor holdene 

skulle arbejde 

med sin 

grundsmag. 

 

Det var en skøn 

dag! 
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En uge med 

FN’s 

Verdensmål 

 
I uge 36 holdt vi Verdensmåls- 

uge på skolen.  

 

Her blev 3. til 9. klasse 

undervist i FN’s Verdensmål.  

 

Vi gennemgik de 17 

mål, som går ud på at 

gøre Jorden til et godt 

sted at leve for alle 

mennesker. Eleverne 

skulle så vælge deres 

yndlingsmål og pege på 

det, mens vi tog 

gruppebilleder. 

 

I de store klasser spillede vi  

Verdensmål-spillet. Det er udviklet i år til brug i denne uge.  
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Det var rigtig spændende og meget lærerigt.  

 

 

 

 

Unplugged og 

citronbatterier 
 

I 4. klasse arbejder vi med forløbet 

Unplugged, hvor vi undersøger, hvordan 

man kan sparer på energien ved at være 

unplugged og hvordan man kan droppe 

sine dårlige energivaner. 

 

Vi har prøvet at lave batterier med 

citroner.  

 

I år inviterede vi 2. klasse ind for at se, 

hvordan man med to citroner kan få en 

diode til at lyse. 
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Fra burger til blodsukker 
 

8. klasse har været på 

Københavns Universitet for at 

undersøge blodsukker, og 

hvordan det påvirkes af mad 

og motion.  

 

Eleverne blev delt op i hold, 

der enten spiste eller ikke 

spiste.  

 

Deres blodsukker blev målt, 

og efter motion blev det målt 

igen, så man nu kunne se, 

hvordan det ændrede sig.  

 

Super gode forsøg om 

kroppens energiproduktion. 

 

Lerdemonstrationer 
 

På Kildeskolen bruger vi ler 

til at demonstrere genstande 

og handlinger. På den måde 

bliver det læste materiale 

mere virkeligt.  

 

Når man viser et jordskælv i 

ler, kan man bedre forstå, 

hvordan jordpladerne rykker 

sig og skaber kaos på Jordens 

overflade. 

 

Det bliver også lettere at 

forstå, hvordan jordskælv på 

havbunden skaber tsunamier. 

 

Der er meget at hente i dét der 

ler! 
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På ture i byrummet 
 

 Bevægelsestur i byen med 3. klasse 

 

 

 

 

 

 

 

Med 6. klasse i 

Nyhavn 

 

 

4. klasse på 

Toftegårds Plads 

 

 

 

 

 

  



 

 

15 

3. klasse ombord på det monsterstore krigsskib, som dagen efter deltog i NATO-øvelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Nationalmuseet                                                 I Det Kongelige teater 

 

Der er bare så meget at opleve i det københavnske byrum!  
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Temadag i 0.kl om trafik 

Af Helle Märcher, klasselærer 0. klasse 

 
Først talte vi om trafikregler, og hvorfor det er 

vigtigt at overholde dem.  

 

Vi tegnede en stor vej på gulvet med kridt, og alle 

øvede sig på at kigge til venstre, højre og til venstre 

igen. Hvis de store Lego-biler var på vejen, måtte 

man gerne gå – når der ikke var flere biler, måtte 

man gerne gå.  

 

Så ud til den virkelige gade. Her vidste 

hver elev, hvordan man går sikkert og 

rigtigt over vejen.  

De bestod alle den lille trafikprøve, Jubii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Det var også en stor dag, da 0. klasse fik deres 

første certifikater. Og så kunne de godt trænge til 

en lille pause fra bøgerne, som blev brugt på 

forskellige spil.  
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Med 9. klasse til Edinburgh 
Af Anna Lawaetz og Maria Märcher 

 

Traditionen tro skulle 9. klasse til 

Edinburgh i Skotland. Søndag d. 15. 

september mødtes Maria og jeg med alle 

eleverne fra klassen i lufthavnen kl. 19. 

Vi startede med en forsinkelse på flyet 

på over en time og en sen ankomst til 

hotellet. Det blev et godt stykke over 

midnat inden vi så dyner! 

 

Heldigvis skulle vi ikke starte så tidligt 

om mandagen, da vi først skulle besøge 

Edinburgh Castle sidst på formiddagen. 

Skønt var det at træde ud på de 

brostensbelagte gader med 

sækkepibemusik og solskin. Der er en 

hel særlig stemning i den by. Edinburgh 

Castle er et borganlæg, der ligger på en udslukt vulkan. Her så vi bl.a. skotske kronjuveler og 

overværede affyringen af en kanon. Vi sluttede dagen af med at samles på hotellets udendørs 

terrasse, hvor vi kunne snakke om dagens begivenheder, og hvad morgendagen ville byde på. 

 

Tirsdag var der byløb. 

Klassen blev inddelt i fire 

grupper, som fik opgaver, 

der skulle klares ved at 

komme rundt i byen på 

forskellige poster. Der 

skulle undersøges, 

interviewes, tages selfies 

med mere. Besvarelserne 

var ikke fyldestgørende i 

første omgang, så dette 

skulle der rettes op på 

senere på ugen (Om torsdagen måtte de tage turen igen, hvorefter Maria så kunne rette 

opgaverne og finde et vinderhold). 
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Om eftermiddagen gik vi alle til den berømte attraktion ”The Edinburgh Dungeon” -en slags 

levende teatermuseum om byens grumme fortid. Her blev hvinet og skreget, når vi som 

gæster blev inddraget i deres skuespil straf og pinsel. Her tog vi senere en fælles gåtur op til 

Calton Hill. Det er et fantastisk udsigtspunkt på en bakke med et monument af søjler. Sikke 

et syn man fik herfra! 

 

Onsdagen bød på den længste tur. Vi var så 

heldige med vejret hele ugen, men denne 

dag, hvor vi skulle til Loch Lomond, blev 

solen ekstra påskønnet. Først to timers 

togtur til byen Balloch, der ligger ved søens 

bred. Så en times sejlads på søen, hvor vi 

rigtig kunne se det fantastiske skotske 

højland. Grønt og smukt op mod den blå 

himmel! Da mørket faldt på den dag, var det 

tid til ”Ghost Walk”. Det er en guidet tur 

rundt i den uhyggelige og grusomme verden 

fra byens fortid. Vi sluttede turen på en 

hjemsøgt kirkegård, hvor vores rigtig 

dygtige guide sørgede for at stemningen var gejlet godt op. Og det var blandet med rigtig god 

humor!  

 

Torsdag var det tid til at komme på Mary King’s 

Close, byen under jorden, hvor vi igen deltog i 

en meget spændende tur om Edinburghs fortid. 

Om aftenen – den sidste aften -skulle vi alle 

spise sammen, og det blev på en god burger-

restaurant. Nu var det så også tid til at afsløre 

vinderholdet fra byløbet: Kunal, Thobias, 

Mariana og Sofia fik æren og skottehuer på 

hovedet. Det var en super god måde at afslutte 

en vellykket uge på! 

 

Fredag var det pakning, oprydning og så afsted 

til lufthavnen. Og forresten - der var nogle kufferter, der skulle siddes på, bankes på, for der 

var tid til at shoppe ind imellem de forskellige fællesarrangementer. Vi synes virkelig, det 

var en SKØN tur!  


