En travl oktober!
Sikke en oktober!
Vi havde både arbejdsweekend for forældrene, studietur til
Paris med 10., terminsprøver for 9. og 10., en bragende
god temauge om hvad vi lever af i Danmark, førstehjælp,
15 klub, deltagelse i Masseeksperimentet, Motionsdag,
besøg af en forsker – og så blev ovenikøbet tid til en
efterårsferie!
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Og så lige en stor tak til alle forældre og elever, som hjalp
i arbejdsweekenden! Vi nåede alt det planlagte samt meget
andet.

Kildeskolen
Høffdingsvej 14
2500 Valby
Kontor: 38790140
Lærervær.: 38797140

Og det kan du læse om her i Kildeskolenyt!

Indhold:

Lige nu er vi i gang med at melde børn ind i næste års 0.
klasse. Da børn med større søskende på skolen står forrest
i køen, er vi nødt til at vide, hvem der har brug for en
plads – så ring straks til Marie på 38790140, hvis det er
aktuelt.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Kalender
Besøgsdag i 0. klasse
Arbejdsweekenden
Et trin ad gangen – tak
Tour de Paris med 10.
Førstehjælp
Masseeksperiment
Temaugen
Motionsdagen
Besøg af en forsker

Du kan også læse en artikel om trinvis læring – brug den
og lad os høre, hvad du erfarer!

For øvrigt afholder vi Besøgsdag i 0. klasse fredag den 22.
november mellem 12:00 og 14:00, hvor I kan tage de små
med til en spændende dag. Husk tilmelding!

© 2019 ved Kildeskolen Valby. Alle rettigheder forbeholdt. Kildeskolen Valby har licensrettighed til at
bruge Applied Scholastics TM (anvendt læring) undervisningsmetode. Applied Scholastics TM er et
indregistreret vare- og servicemærke, ejet af ABLE Int. (Association for Better Living and Education
International) og brugt med dets tilladelse.

Skolekalender
November
Fredag 1.
Mandag 4.
Tirsdag 5.
Onsdag 6.
Torsdag 7.
Fredag 8.

Brobygning 10. klasse hele ugen
Forældrekonsultation 2. klasse

Mandag 11.
Tirsdag 12.
Onsdag 13.
Torsdag 14.
Fredag 15.
Mandag 18.
Tirsdag 19.
Onsdag 20.
Torsdag 21.
Fredag 22.

Forældremøde 6. klasse

Mandag 25.
Tirsdag 26.
Onsdag 27.
Torsdag 28.
Fredag 29.

Forældrekonsultation 7. klasse

BESØGSDAG I BØRNEHAVEKLASSEN

Forældrekonsultation 0. klasse

Der er kaffe i SFO’en
den sidste fredag i måneden mellem 14 og 16

DER ER JULEFEST
LØRDAG DEN 7. DECEMBER 13:30
2

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 ind, 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!

3

Arbejdsweekenden!
Tak til alle forældre, elever og lærere, som
deltog i oktober måneds arbejdsweekend.
Vi fik et par hyggelige dage, hvor en masse ting
blev ordnet på skolen.
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Et trin ad gangen - tak!
Af Niels Bergstedt, skoleleder
Det er et grundlæggende læringsprincip at takle
opgaver ét trin ad gangen. Man fortsætter kun til
næste trin, når man mestrer det nuværende.

Når et trin udføres ordentligt, giver det et solidt
fundament til det næste. Hvis det ikke var helt på
plads, bliver man i stedet forvirret over det næste.

Da min søn var 5 år, tog jeg ham til tandlægen. Han lå og vred sig i stolen, mens tandlægen
forsøgte at undersøge hans tænder, så jeg bad hende stoppe og lovede, at vi ville vende
tilbage ugen efter – så skulle problemet nok være løst!
Tandlægeskræk? Nej – men drengen fik vand i den gale hals, mens han lå tilbagelænet i
stolen – og det var meget, meget ubehageligt! Løsning: Vi tog hjem og havde en fest med at
gurgle vand, indtil han kunne styre muskulaturen og der ikke flød en dråbe vand i luftrøret!
Ugen efter havde vi et ubesværet besøg hos tandlægen – og en stolt dreng, der forlod
klinikken med en god oplevelse og et flot klistermærke!

Hvis dit barn har svært ved et eller andet, så find det tidligere trin, som ikke var helt på plads,
arbejd med det og få det rettet op. Det er det tidligere næsten-på-plads-trin, der er kilden til
besværet – og ikke det trin, som dit barn (eller du!) har besvær med lige nu.

Spar dig selv for en masse frustrationer og få et gladere og mere selvsikkert barn ved at
bruge denne lille lærings-perle!
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15 Klub
Her er 7 dygtige elever
fra 2. klasse som hver
har lavet fra 15 til 23
eksamener på en uge!
Ja – så står den altså på
boller, pålægschokolade
og andet guf!
Godt klaret!

Besøg i fægteklubben
4 tirsdage kunne SFO børnene komme over
for at prøve at fægte i Københavns Fægteklub,
som låner gymnastiksalen på Vigerslev Skole.
Det var der
flere, der
benyttede sig
af, og mange
børn er
blevet
hængende for
at blive
medlemmer
og fortsætte
med at fægte.
Det er nu også et særligt sted, for Københavns Fægteklub
blev faktisk kåret som Danmarks bedste i 2019.
Skulle det have vakt andres interesse kan man altid kontakte
dem for en prøvetime.
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Tour de Paris –
10. på studietur
Af Rikke Pedersen, klasselærer for 10. klasse
Sidst i september gik turen til Paris for 10. klasse,
samt Niels og Rikke. Her skulle opleves, hvad
”Europas hovedstad” kunne byde på. Vi blev ikke
skuffede!
Mandag fik vi uden problemer tjekket ind både i
lufthavn og på vores hotel. Her fik vi oplevet,
hvordan man i Paris håndterer ulydige borgere, da
vi på vej til vores hotel gik gennem et impulsivt
opstået loppemarked, og politiet, der simpelthen
spulede sælgere, og deres varer væk fra gaden med
kraftige vandkanoner Vi undslap med nød og næppe
en stråle…
Tirsdag var det tid til at se på nogle af de
attraktioner, som Paris er så kendt for, og vi
gik tur ned af Champs Elyseé, så Triumpbuen
med den ukendte soldats grav og fik et glimt af
Eiffeltårnet. Det var en dag med refleksioner
over, hvordan en tidligere stormagt kunne
imponere med sin infrastruktur: Brede gader,
kæmpe gadelamper og gigantiske bygninger –
Danmark er et lilleputland!
Om onsdagen skulle vi møde en berømthed og
køen frem til hende var så lang, at næsten hele
dagen gik med det. Damen vi taler om, er
naturligvis Mona Lisa og køen var ude foran
Louvre. Det der slog os mest, var nok mest
selve museet: 35.000 værker, 12 km gange og
et museum der selv uden kunstværker ville
have været et besøg værd udelukkende pga.
bygningens udsmykning. Vi fandt senere ud af,
at det egentlig havde været Kongens slot, men
han havde fundet det for trangt og havde
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bygget Versaillesslottet lidt uden for Paris. På vej hjem til
hotellet fra Louvre fik vi set Notre Dame kirken.
Torsdag bragte på flere kunstneriske oplevelser, da vi lidt
impulsivt besøgte Rodin-museet. I modsætning til Louvre,
der havde kvantitet, blev vi på dette mini-museum lukket
ind i slags mental tidslomme, hvor man som besøgende
kunne fordybe sig i Auguste Rodins smukke skulpturer, og
som en lille bonus havde man da også lidt originale Monet
og Van Gogh malerier på væggene.

Fredag vendte vi hjem til Danmark, mætte på
europæisk kunst og kultur, men først efter et
close-up gensyn med Eiffeltårnet og en hyggelig
sejltur på Paris´ flod Seinen.
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Førstehjælp i 5. klasse
Vi har nu afsluttet førstehjælp i 5 klasse, og
eleverne har lært, hvordan de skal hjælpe i
forskellige nødsituationer.
Hvis noget er brækket eller forstuvet, hvis der er
tale om hjernerystelse, forbrændinger eller
hjertestop ved eleverne, hvad man skal gøre.
Eleverne er super seje til at lægge i aflåst sideleje
og give hjerte-lungeredning.

Girls day in
Science
på Sukkertoppen
8. og 9. klasses pigerne var
inviteret til Girls day in Science
på Sukkertoppen den 2. oktober.
Sukkertoppen er et HTXgymnasium, som ligger i Valby.
HTX står for højere teknisk examen, og er altså et teknisk gymnasium med nogle særlige fag.
En af de ting, vi lagde mærke til, var gymnasiets mange laboratorier og værksteder, hvor de
studerende kunne arbejde med naturvidenskab, teknologi og kommunikation. De studerende
får virkelig tingene i hænderne!
Det var en super spændende dag med ny viden – både faglig men også viden om et
spændende uddannelsessted.
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Masseeksperimentet
Som nævnt i sidste nummer af Kildeskolenyt!
deltog vi i årets Masseeksperiment med tre
hold.
I år gik Masseeksperimentet ud på, at 50.000
danske skoleelever skulle ud i naturen og
indsamle samle plastaffald og undersøge
hvilke typer plast, der bliver efterladt, for at
hjælpe forskere på de danske universiteter
med at kortlægge hvilke plasttyper, der
forurener naturen.
Efter elevernes ture til Harrestrup Å og langs
Vigerslev Allé skulle det indsamlede
plastaffald sorteres. Vi inddelte vores fund
ved hjælp af en Bestemmelsesdug, som viste
en masse forskellige stykker affald, man
typisk finder i den danske natur.
Der var også en kategori med ukendt plast, og
det var så elevernes opgave at finde ud af, hvilken plasttype, der var tale om gennem
undersøgelse.
Plasttyperne bestemmes ved at undersøge densitet,
altså hvor mange gram 1cm³ af plasten vejer, og
man tester med forskellige væsker som vand, olie
og sprit.
En anden test er en brændeprøve, hvor man
iagttager flammefarven.
Både 7. og 8. klasse lærte at identificere plast og
fandt ud af, hvad de ukendte stykker var lavet af.
Resultaterne er nu indrapporteret, og vi har fået en
fin mail, hvor vi kan se de første resultater af
undersøgelsen.
Det var meget spændende at være med i
undersøgelsen, og eleverne lærte en masse om
plastanalyse, opbygningen af plast og hvad man kan
finde i naturen – og det er ikke småting!
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Temauge: Det, Danmark lever af
Hvad lever vi egentlig af i Danmark?
Det ønskede vi, at alle elever fra 0. til 8. kom til at
forstå, og dermed var der lagt op til en spændende
uge, mens eleverne i 9. og 10. gik til
terminsprøver!
I 0. klasse skulle vi lære om, hvem der producerer
vores fødevarer.
Vi arbejdede med Dus med mad og dyr – et
spændende forløb med opgaver og film.
Vi tog i Zoo og så køer, grise, geder, får, høns og
heste.
Torsdag lavede vi vores eget smør ved at ryste
fløde meget, meget længe. Men det var det bedste
smør, vi havde smagt, så pyt med, selv om vi
havde lidt ømme arme.
For 1., 2. og 3. klasse betød
temaet, at vi skulle en tur på
landet.
Vi besøgte en kæmpe gård med
godt 900 køer. De 540 køer var
malkekøer, og der blev
produceret omkring 15.000
liter mælk hver dag.
Det var virkelig stordrift! Der
var mælkerobotter, og vi kunne
se, hvordan køerne selv fandt
ind og blev malket. Der var
også kalve i alle aldre. Nogle
var kun få timer gamle.
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Endelig var vi på
Designmuseet, som er fyldt
med spændende og flotte
ting.
Vi fulgte et
undervisningsforløb om
inspiration og design, og
derefter skulle vi selv lade
os inspirere og designe et
dyr.
Det blev til mange flotte
kreationer!

4. 5. og 6. klasse kørte workshops, hvor vi
arbejdede med, hvad danskere levede af i
fortiden, og hvad vi lever af i dag.
Her undersøgte eleverne hvilke virksomheder,
der producerer ting, som kan sælges og
indbringe skatter og skaffe arbejdspladser.
Vi har ikke
voldsomt
meget
produktion
i Danmark
mere, så
derfor er
det godt, at
eleverne
forstår vigtigheden af kreativitet og innovation.
Så vi var på Designmuseet i Bredgade, som virkelig
viser, hvor meget vi har brug for kreative mennesker i
vores lille land.
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På Museet for Søfart i Helsingør
så vi på udviklingen inden for
skibsfart og på den teknologiske
udvikling, som kræver færre og
færre arbejdere med muskler.
Interessant at vi samtidig får
flere fitnesscentre.
Eleverne fandt ud af, hvad de
største virksomheder producerer:
”Hej se – der står Danfoss på
termostaten!”
”Ja – min far bruger Rockwool
når han bygger!”
”Oh - Lego er det bedste!”
7. startede temaugen med at lave et spørgeskema for at undersøge, hvordan fordelingen af
erhverv er i Danmark. De spurgte 100 mennesker om deres job, alder osv. og fik nogle
interessante svar.
Den følgende dag besøgte vi Teknisk Museum i Helsingør for at deltage i et spændende
forløb om industrialisering. Og så videre til Danmarks Designmuseum for at se på dansk
design, som vi jo også lever godt af.
Toppen af kransekagen var
dog torsdag, hvor 6. og 7.
besøgte det økologiske
landbrug Stengården i
Bregnerød og fik en
passioneret og
involverende rundvisning
af landmanden Elisabeth.
En fantastisk dag med
hænderne i jorden, solskin,
smagsindtryk,
køer/høns/hund/katte – og
fri leg i halmen.
Super afslutning af
temaugen!
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Så var der 8. klasse.
Eleverne dannede grupper og fandt hver en
virksomhed, de gerne ville fordybe sig i.
Dette gav lækre smagsprøver fra
konditorverdenen, video om sushi samt en
tur ”backstage” i Paladsbiografen med
overraskende informationer om Microsofts

grundlægger, Bill Gates, der er verdens rigeste
mand med en timeløn på ikke mindre end 93.000
kroner.

Temaugens emne blev udvidet med
”Hvad det koster at leve i Danmark”.
Det lykkedes nemlig matematiklæreren
at flette et lille kursus om Excel
regneark ind i temaugen – et redskab
eleverne skal lære at bruge i den
daglige undervisning. Da de allerede er
computer-hajer, var det en smal sag at
lære hvordan Excel fungerer!
Ved elevernes fremlæggelser smagte vi hindbærparfait, kage, bolsjer, brownies og en masse
andet godt!
Jo – ugen før efterårsferien blev spændende og lærerig for alle!
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Motionsdagen
Hvad gør man, når regnen vælter ned, og man egentlig skulle have en motionsdag i det fri?
Man kaster sig over plan B og finder på en masse udfordrende opgaver, som alle elever kan
deltage i - indendørs!
Så skolens elever blev delt op i hold, som skulle konkurrere med hinanden – blandede hold
med alle elever fra 0. til 10. klasse.
Det blev til en sjov dag med leg og bevægelse – som det nok kan ses af billederne.

REGN!
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Forsker på
besøg
Vi var så heldige at få
en forsker på besøg i
Naturvidenskabs-ugen.
Mathias, som er ph.d.
studerende indenfor
genmodificerede majs,
kom ud til 8., 9. og 10.
klasse og fortalte om at
genmodificering og om
uddannelse på
universitetet.

Hvordan flytter man et fyr?
Den 22/10 blev Rubjerg Knude Fyr i Nordjylland
flyttet 70 meter væk fra kystlinjen, så det ikke
bliver opslugt af vandet.
Fyret blev fragtet på ’rulleskøjter’ i form af
donkrafte og hydraulik.
5. klasse så videoer af, hvordan en nordjysk
murer og hans folk forberedte sig og udførte
flytningen af fyret.
Klitter, klint, bjælker, hydraulik og mange andre
ord blev slået op i ordbogen.
Interessen og kreativiteten steg i takt med
forståelsen og syn for sagen.
Drengene lavede deres eget fyr, og viste hvordan
en håndværker, der forstår sit arbejde, kan agere
og udrette spændende ting.
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