
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En travl og sjov november! 

 

I november havde vi Brobygning i 10. klasse, der var 

besøg på National Museet om Reformationen, arbejde 

med kunst, musikvideo til Rammstein, tilberedning af 

klimavenlig mad fra Go-Cook, planet-spil, frivillige 

Nationale Tester, arbejde med madkemi, forsøg med CO2 

og en herlig eftermiddag med cirkusforestilling i 0. klasse. 

 

Vi havde også besøg af 15 aktive børn (med deres 

forældre), som starter i 0. næste år. Ingen tvivl om, at det 

bliver en skøn klasse! Vi har plads til et par elever mere – 

så hvis du kender nogen…  

 

I november arbejdede lærerne også med 8., 9. og 10. 

klasses elevernes parathedsvurderinger til 

ungdomsuddannelserne. Vi bringer en side om, hvad 

uddannelsesparathedsvurdering egentlig er.   

 

Og ellers forbereder børnene sig på Julefestens 

forestillinger, mens Lucia-koret varmer stemmerne og der 

samles ind til tombola.  

 

Ingen tvivl om, at der venter os alle en dejlig Julefest med 

skøn underholdning.     

 

Der er skam lidt af hvert at læse om i Kildeskolenyt!  
 

Vi glæder os til at se jer alle til Julefesten! 

Kildeskolen  

Høffdingsvej 14 

2500 Valby 

Kontor: 38790140 

Lærervær.: 38797140 
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Skolekalender  

December                                                                              
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mandag 2.  

 

Erhvervspraktik 
Tirsdag 3. 

Onsdag 4. 

Torsdag 5. 

Fredag 6. 

Lørdag 7. JULEFEST 13:30 til 16:30 

  

Mandag 9.  

Tirsdag 10.  

Onsdag 11.  

Torsdag 12.   

Fredag 13.  

  

Mandag 16.  

 

Forældrekonsultation 8. klasse 
Prøver i 9. og 10. klasse 

Tirsdag 17. 

Onsdag 18.  

Torsdag 19. 

Fredag 20. Sidste skoledag før juleferien! 
Vi hygger i klasserne om morgenen - 

SFO og Klub er åbne resten af dagen! 

 

Lørdag 21.   

 

Juleferie – 

hele skolen er lukket 

Søndag 22. 

Mandag 23. 

Tirsdag 24. 

Onsdag 25. 

Torsdag 26. 

Fredag 27. 

Lørdag 28. 

Søndag 29. 

Mandag 30. 

Tirsdag 31. 

Onsdag 1/1 

 

Vi ses igen torsdag den 2. januar 2020! 
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JULEFEST 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kære elever, forældre, bedsteforældre, 

støtteforeningsmedlemmer, gamle elever og  

venner af huset 
 

Kildeskolens Støtteforening inviterer hermed til årets julefest 

 

Lørdag den 7. december mellem kl. 13:30 og 16:30 

 
Underholdning med børnene fra 0.-5.klasse kl. 14:00 som efterfølges af Nisseshow  

 

Luciaoptog kl. 16:00  

 

Tombola med 8. klasse, flødebollesalg med 6. klasse og loppemarked med 6. og 7. klasse - 

husk at tage penge med! 

 

Kaffe, te, sodavand, øl, æbleskiver og andet kan købes i køkkenet.  

 

Indgangsbillet koster 20,- for voksne og børn. Elever er gratis.  

 

Der er lodtrækning på indgangsbilletten, hvor der kan vindes flotte præmier.  

Præmierne bliver udtrukket lige efter Luciaoptoget.   

 

Vi glæder os rigtig meget til at julehygge med jer ☺ 

 

Med venlig hilsen Støtteforeningen 
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1. 29. november åbner folkene bag Noma og Broens Gadekøkken en 600 
kvadratmeter stor skøjtebane på Den Grønlandske Handels Plads, der ligger på 
Christianshavns-siden af Inderhavnsbroen, hvor der i sommerhalvåret er 
mulighed for at købe street food. 

 
2. Bykalenderen kan købes for 200 kr., og i den er der gavekort for ml. 1900-2700 

bl.a. til Bounce (trampolinland i Fields) eller Boulders (klatrepark i Sydhavnen), 
burgere, kaffe, sandwicher og biograf- eller museumsbilletter. Kort sagt: Mange 
fysiske og hyggelige aktiviteter til den mørke måned. Se bykalenderen.dk 

 
3. Hos Meyers kan 2 generationer lave julekonfekt - blandt andet marcipanbrød, 

skumfiduser og bolsjer. Se mere på meyers.dk under kurser 
 

4. Jul i Tivoli er som altid et smukt og hyggeligt hit hos børnene. Et årskort fås nu 
som abonnement med en lav betaling hver måned. 

 
5. Næsten gratis hygge: Lad som om drillenissen er flyttet ind hjemme hos jer og 

farv mælken eller risengrøden blå, pak dit barns ipad ind i gavepapir, tag en 
selfie af en stofnisse på dit barns mobil, Brug evt. ap'en ”Santa spy cam” til at 
bevise, at nissen bor hos jer. 

 
6. Besøg Frilandsmuseet i Lyngby i december. Her kommer en af Ole Lund 

Kirkegårds historier til live. Det er også her julekalenderen ”Tinka og 
kongespillet” er optaget, så der kan man gå i hendes fodspor, opleve 
gammeldags jul med småkager og klejner 
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Reformationen 
 

I efteråret besøgte 8. klasse 

Nationalmuseet, hvor de havde et guidet 

forløb om Reformationen i Danmark.  

 

Besøget tilførte praktik til den teori, 

eleverne arbejder med i historie lige nu. 

  

Det mindede os også om, hvor tæt vi er 

på alle de gode tilbud, som København 

kan byde på.  

 

Det har vi tænkt os at bruge oftere! 

 

 

En lys ide 
 

7. klasse var på 

inspirationstur hos Niels, 

som viste sine flotte 

kunstværker frem.  

 

Fælles for værkerne er, at 

han bruger lys på forskellige 

måder.  

 

Det er optakten til næste 

forløb i faget Håndværk Og 

Design, hvor eleverne skal 

skabe et design ud fra emnet, 

”En Lys Ide”.  

 

Læreren fik den lyse idé at 

tage en hjemmebagt 

hindbærroulade med, som et 

hold elever pyntede. 

 

Kage kan også have et flot 

design – og den smagte så 

godt, at fadet var tomt efter 

få minutter. 
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Cirkus i 0.                                                                   

klasse 

 

  

Og så var forældrene 

inviteret til en herlig 

eftermiddag i Cirkus 0. 

Klasse.  

 

Børnene optrådte med dans, 

tryllekunst, akrobatik, en 

farlig tiger og klovnerier. 

 

Et skønt cirkus!  
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Hvad er en uddannelsesparathedsvurdering? 
Af Niels Bergstedt, skoleleder 

 

I december måned skal alle 8., 9. og 10. klasses elever i Danmark have en vurdering af deres 

parathed til ungdomsuddannelserne.  

 

Elevernes parathed vurderes på fire områder:  

  

1) Faglig (gennemsnit af karakterer) 

2) Personlig (selvstændighed, motivation, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparathed) 

3) Social (samarbejdsevne, respekt og tolerance) 

4) Praksisfaglig (praktiske færdigheder, kreativitet etc.) 

Elevernes parathed vurderes i forhold til tre uddannelsesretninger: 

  

1) 3-årigt gymnasium 

2) 2-årig HF  

3) Erhvervsuddannelsen (EUD) eller EUX (kombination af EUD og gymnasium) 

Med vurderingen får forældrene at vide, om de unge er på rette vej til de tre 

ungdomsuddannelser, eller der skal gøres en ekstra indsats inden april, hvor vurderingen 

foretages igen.    

 

Den faglige parathed vurderes med følgende karakterkrav: 

 

Gymnasium Mindst 5 i gennemsnit af alle fag 

HF Mindst 4 i gennemsnit af alle fag  

EUD og   

EUX 

Mindst 4 i gennemsnit af alle fag i 8. klasse 

Mindst 02 i gennemsnit i dansk og det samme i matematik i 9. og 10.    

 

Alle fire parathedsområder (faglig, personlig, social og praksisfaglig) skal være i orden, før 

en elev kan fortsætte direkte på én af ungdomsuddannelserne. 

 

Læg mærke til, at systemet vurderer de unge som fagligt parate, selv om karaktererne vidner 

om store usikkerheder – det forklarer den alt for store frafaldsprocent på 

ungdomsuddannelserne!  

 

På Kildeskolen ønsker vi at give alle elever et solidt fundament for uddannelserne. Derfor 

anbefaler vi ofte, at de unge tager et år ekstra i 10. klasse, hvor de:  

 

1) Gennemgår 9. klasses pensum med større grundighed 

2) Opnår større modenhed og målrettethed 

3) Bliver mere sikre på valg af ungdomsuddannelse 
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Liebe Rammstein! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der var stor, stor undren hos eleverne i 6. klasse, da tysklæreren kom med en række ord, som  

 

skulle oversættes og øves. Og den blev ikke mindre af, at han videofilmede eleverne ugen 

efter, mens de sagde tyske ord og spillede på luftguitar og trommer i musiklokalet– hvad 

havde han gang i?  

 

Sandheden gik op for eleverne, da optagelserne var redigeret, og den fedeste musikvideo 

med Rammsteins nummer ”Deutschland” var født!  

 

Nu er videoen på vej til Rammstein i Berlin. Lad os se om vi får en respons – der naturligvis 

skal oversættes til dansk. 



 10 

Om at lytte, læse og forstå 
 

 

Har du 

nogensinde 

mødt et barn, 

som ikke 

forstod en 

mundtlig 

besked eller 

forklaring?  

 

Eller har du 

set et barn, 

som læste en 

tekst uden at 

forstå, hvad 

den betød?  

 

Barnet blev 

forvirret og 

lavede fejl! 

 

 

At lytte og læse er ikke det samme som at forstå.   

 

Det kan godt være, at barnet hørte eller læste nogle informationer – men det betyder ikke, at 

barnet forstod det hørte eller læste.    

  

Alle mundtlige og skriftlige formationer er sammensat af ord – så det er vigtigt, at barnet 

forstår meningen med hvert eneste ord!  

 

Når børn hører eller læser og forstår ordene, kan de opbygge et godt ordforråd – og det giver 

et solidt fundament for al fremtidig uddannelse. 

 

Hvis et barn ikke forstår ordene, er løsningen lige ved hånden:  

 

Brug en ordbog eller forklar barnet, hvad det betyder!  

 

Et godt hjælpemiddel til alle forældre er Din Danske Ordbog af Christian Aagaard, som kan 

downloades fra App Store. Med den har du altid en god ordbog ved hånden!  
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Robotter 
Liam 

 

Jeg tegnede en robot, og uden at tænke over det lavede jeg 

den om til et udråbstegn. Efter jeg havde lavet den første 

tegning, viste jeg den til mine venner – de syntes den var sej, 

og Lucas sagde "Ville det ikke være sjovt at lave et 

spørgsmålstegn?" Det blev også godt! 

Så nu tegner jeg bare videre og videre. 

Det gør det nemmere for de andre at huske, hvad tegnene 

betyder. 

Jeg fik ideen, fordi jeg har lært tegnene – og så kommer de 

gode ideer. Det er sjovt, og jeg får ros. Hvis det også gør 

andre glade, så gør det mig glad. 
 

 

String Art 
 

En måde at lave æstetisk Do-It- Yourself 

kunst på.  

 

String Art stammer fra sidste århundrede, 

men er kommet tilbage som moderne 

kunst.  

 

Det handler om at sætte søm i en 

træplade og derefter vikle snore mellem 

sømmene med det mønster, man selv har 

fundet på.  
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GoCook – Klima 

  

I år handlede GoCook om klimamad, hvor man tager højde for klimabelastningen i den ret, 

man laver. Vi fik smage-kasser med råvarer til at lave mad af. Vi valgte at lave veganer-

bøffer af finthakket hvidkål, gulerødder, løg og moste limabønner, smagt til med chili og 

salt. Bøfferne skulle steges på panden i olie. 

I 5. klasse skulle vi også lige prøve at lave kikærte-snack. Vi tog kikærter og rystede dem i 

en plastpose med krydderier, der bestod af løgsalt og barbecue smag. Kikærterne blev fordelt 

på en bradepande og kom i ovnen til de blev sprøde. Eleverne i klasserne fik opskriftsbøger 

med hjem, så de kan afprøve mere klimamad. Igen i 

år fulgte der opgavehæfter og 

undervisningsmaterialer med, så vi er i gang med 

forløb i både 5. og 6. om at være Klima-Cool. 

 

Planet-spil 
 I 4. klasse har eleverne haft et forløb om solsystemet, 

som sluttede af med Planetspillet.  

Her skulle eleverne lægge vores solsystem med 

måner, kometer og asteroider. 
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Frivillige Nationale Tester 
 

I november måned 

gennemgik flere klasser 

Nationale Tester.  

For friskolerne er det 

frivilligt at bruge 

Nationale Tester.  

Da det har vist sig, at 

testerne er et godt værktøj 

til at opdage faglige 

svagheder, har lærerne 

valgt at bruge dem. 

 

 

 

Forsøg med 

kuldioxid - CO2 
 

I år havde vi fået fat i tøris, som 

er frosset CO2.  

9. klasses eleverne viste resten af 

klasser, hvordan CO2 ser ud.  

Vi snakker så meget om, at der er 

for meget CO2 i atmosfæren, men 

det er svært at forholde sig til en 

usynlig gas.  

Når CO2 går på luftform, kan man 

se det, da der dannes vanddamp – 

så man rører faktisk ved en sky.  
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Hvor meget fylder 1 liter? 
Vi har en opgave i fysik, hvor eleverne 

skal arbejde med massefylde – altså hvor 

meget 1 m³ af et stof vejer.  

Da en skulle opklare rumfang, kom vi ind 

på, hvor meget en liter faktisk fylder.  

Det blev vi lige nødt til at finde ud af, så 

eleverne byggede en kubikdecimeter og 

testede, om der kunne være en liter i den, 

som der står i ordbogen. 

Det kunne der! 

 

 

                                                                                                   

Madkemi 

  

 

I 8. klasse arbejder vi med madkemi i fysik.  

Et af elevernes forsøg er at teste forskellige 

væskers PH-værdi med rødkålssaft. 

PH-værdien er et tal, der beskriver hvor 

syrligt eller basisk et stof er.  

Det er et meget flot forsøg, da man kan 

fremstille alle regnbuens farver, når man 

bruger væsker med forskellige PH-værdier.  

I 7. klasse valgte nogle af eleverne at 

arbejde med mad i deres tværfaglige projekt 

og Laura lavede rødkål-vands-forsøget. 
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I ønskes alle en 
glædelig Jul  

og et Godt Nytår! 
 

... og så glæder vi os til at se børnene igen 
torsdag 2/1 kl. 9:00 efter juleferien! 


