
Tak for et godt år! 

 
Det var 2019 – og så videre til 2020! 

 

December stod selvfølgelig i Julens ånd – Julefest, 

Luciakor, Julestue på Arbejdermuseet, kreation af gaver 

og endelig en velfortjent juleferie. Herligt. 

 

Men der blev også plads til at minde os selv og andre om 

FN´s Menneskerettigheder, som både er vigtige at kende, 

forstå og gøre andre opmærksomme på. For at gøre noget 

ved det afsatte 7., 8., 9. og 10. en dag til at gå i optog 

gennem København. 

 

I november sendte tyskeleverne en musikvideo til det 

hårdtslående band Rammstein – og så vendte bandet 

tilbage med et pragtfuldt svar. Hårde drenge med bløde 

hjerter og en god oplevelse for eleverne!        

 

Torsdag den 2/1 kl. 9:00 åbner vi atter dørene, og 9. og 10. 

lægger straks ud med en projektuge. Alle er velkomne til 

at overvære deres fremlæggelser mandag den 13. og 

tirsdag den 14.      

 

Tak for et godt år til alle – og   

 

GODT NYTÅR! 
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Skolekalender  

Januar                                                                              
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag 1. SKOLEN ER LUKKET 

Torsdag 2.  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 3.  

  

Mandag 6.  

Tirsdag 7.  

Onsdag 8.  

Torsdag 9.  

Fredag 10.  

 
 
 

Mandag 13. Projektfremlæggelse 9. klasse – vi starter 19:00 

Tirsdag 14. Projektfremlæggelse 10. klasse – vi starter 19:00 

Onsdag 15.  

Torsdag 16.  

Fredag 17.  

  

Mandag 20. Forældremøde 6. klasse  

Tirsdag 21.  

Onsdag 22.   

Torsdag 23.  

Fredag 24.  

  

Mandag 27.  

Tirsdag 28.  

Onsdag 29.  

Torsdag 30.  

Fredag 31.  

 

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

projektfremlæggelser den 13. og 14.  

 

Husk at der er kaffe i SFO’en den 31. mellem 14:00 og 16:00!  
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JULEFESTEN! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

I december afholdt Støtteforeningen 

en hyggelig julefest. 

 

Kaffe, kager, madder, æbleskiver og 

sodavand røg over disken, mens 

tombolaen kørte på 1. sal.  

 

Og så var der pragtfuld underholdning 

af elever fra 0. til 5. klasse, Nisseshow 

og Luciaoptog. Der er nogle, der kan 

være stolte! 

 

Tak til Støtteforeningen! 
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Luciapigerne Af Christine Wenlock, musiklærer  
 

 
 

"Jeg har lært at glæde andre" 
 

Så enkelt kan det siges – og det var, hvad en af pigerne 

sagde efter korets sidste optræden. 

 

Lucia-pigerne har øvet to gange om ugen siden 

efterårsferien. De har optrådt 5 forskellige steder – på 

skolen, i to kirker, på et plejecenter og i en stor virksomhed 

på Holmen. 

 

Hvert sted blev de mødt med stor begejstring, og der er 

allerede bud efter koret til næste år! 
 

Stor tak til alle de hårdt arbejdende og smukt syngende 

Luciapiger – det skulle da belønnes med en 15-Klub-

Special-edition!  
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 Teatertur 

 

Skøn tur med 0. og 1. klasse til Ishøj Teater, 

for at opleve "Nissen på Mandlen” – en sjov 

og musikalsk forestilling udsprunget af  

H.C. Andersens eventyr 

"Prinsessen på ærten". 

 

Der var højt humør hos eleverne 

under forestillingen og hele 

vejen hjem, hvor turen gik over 

marker med køer. 

 

Besøg i 0. klasse 

Eleverne i 0. klasse glædede sig 

til at få besøg af 15 børn, som 

starter deres skolegang i august 

2020. 

 

Der blev tegnet, malet, løst 

opgaver, sunget højt og danset i 

musiklokalet.  

 

Helle glæder sig også – det bliver 

en skøn klasse! 
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Kreationer 

Hvad kan man få ud af filt og gamle sokker?  

 

4. klasse har skabt de sjoveste og mest 

fantasifulde sokkedyr i billedkunst. Her ses 

et par eksemplarer. 

 

Rigtig flotte filtpunge blev det også til.  

 

Hvem vil ikke gerne have sådan én her?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Færdsel på Høffdingsvej  

Høffdingsvej er ensrettet mellem 7:30 og 8:30 – så 

det er ikke tilladt at køre med bil fra Vigerslev Allé i 

den periode.  

Vær også opmærksom på. at båsene foran skolen kun 

er Kys-og-kør pladser – aflever børnene og giv plads 

til de næste! 
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Juletræ eller ej? 
I år har vi diskuteret, om der skulle være 

juletræer i klasserne.  

Der findes en god løsning. 

Til 3. klasse indkøbte Mikkel et træ med rod.     

På årets sidste skoledag plantede vi træet i 

skolegården, så det kan vokse sig stort.  

Der blev gravet på livet løs, og der blev hentet 

forstærkning fra 9. klasse, hvor Alexander og 

Felix gerne ville hjælpe.  

 

Projekt i 9. klasse 
I naturfagsundervisningen skal eleverne i 

udskolingen arbejde med tværfaglige projekter.  

Eleverne vælger selv deres emner og udfører 

forsøg, som passer til hvert emne.  

I december kastede 9. sig over stråling, og der blev 

lavet forsøg med radioaktivitet, som gennemstråler 

alt fra mursten til saltkød. Andre beskæftigede sig 

med UV-forsøg for at måle farvernes forskellige 

opsamling af varme fra lys.  
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Det 9. røde æble 

kom op! 
  

Tænk en gang: Gennem de sidste 9 år 

har Kildeskolens Miljøråd modtaget 9 

Grønne Flag for deres arbejde med 

miljø-forståelse og miljø-indsats!  

Det er noget af en bedrift, som vi har 

god grund til at være stolte af.  

Hvert år markeres med et rødt æble, 

som sættes en plakat på fortrappen.  

 

 

 

 

Genbrugspapir 
I 3. klasse har eleverne haft et projekt, 

hvor de skulle bruge klassens 

papiraffald til at lave nyt papir. 

De lavede både hvidt og blåt papir. 

I 9. klasses praktikuge fik vi besøg af 

lærerpraktikanten Maximilian, som 

kunne hjælpe eleverne med at afslutte 

projektet.  

Tak for hjælpen. 
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Da julen var 

hjemmelavet 
 

Med 0. klasse på Arbejdermuseet 

 

Vi startede i skolestuen, hvor 

underviseren Ida fortalte om livet i 

50’erne og Bjarne og Solvejs jul. 

 

Lige før 1. december gik deres mor på 

loftet for at hente julekufferten. 

Gensynsglæden var stor, for 

kravlenisser og julekalender blev brugt 

år efter år.  

 

De små låger i julekalenderen blev 

forsigtigt lukket til efter jul – så kunne 

de jo bruges igen.  

 

Penge var der ikke mange af, så 

børnene fik kun én julegave hver.  

 

Solvej fik sin egen dukkeseng i julegave, for 

Bjarne havde taget sengen en uge før jul og malet 

den med små, flotte blomster. 

 

Bjarne og hans lillebror fik hjemmestrikkede 

strømper, og det var børnene var glade for. Stof til  

eftertanke, hva? 

  

Vi fik også en rundvisning i familiens lejlighed – 

der var et lille køkken, en stue hvor forældrene 

sov på sofaen og ét lille værelse til de 3 børn. 

Toilettet lå selvfølgelig i gården.  

 

I værkstedet lærte eleverne at lave en lille 

garnnisse, som de fik med hjem.  

 

En god og lærerig tur.  
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Menneskerettighederne  
 

 

 

 

 

Den 10. december gik 7., 8., 9, og 10. klasse gennem byen sammen med Unge for 

Menneskerettigheder for at markere 71-års dagen for underskrivelsen af FN’s 

Menneskerettigheder. 

I år gik optoget gennem Nørrebro.   

Vi mødtes med 6. og 8. klasses elever fra Amager International School – og politiet på 

Blågårds Plads. I år var vi knap 100 deltagere.  

Politiet fulgte med os, så optoget kunne bevæge sig ad Nørrebrogade, Jagtvej og Tagensvej 

gennem Nørrebro. Biler og busser blev stoppet og måtte pænt vente, til vi havde passeret.  

Vores tur var rigtig god – der var mange mennesker, som syntes, det var sejt, at vi gjorde 

opmærksom på menneskerettighederne på denne måde. 
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Vi sluttede optoget på 

Københavns Professions Højskole 

på Nørrebro, hvor der var 

workshop i auditoriet.  

Den tidligere vinder af DR Live, 

Joanita Zachariassen, kom og 

fremførte et par af hendes 

vidunderlige sange. 

Senere var der et oplæg om nogle 

artikler, som i den seneste tid har 

været fremme i medierne, med 

fokus på hvilke rettigheder, der 

bliver overtrådt i de enkelte sager.  

 

Vi talte om ghettoer og om Signe, 

hvis mand ikke har permanent 

opholdstilladelse, hvorfor de kan 

blive smidt ud af Danmark, selv om 

de både er gift, har 2 børn og gode 

jobs.  

Der var også historien om 1004 

unge, som har delt videoer med 

børnepornografisk indhold på nettet. 

De første 9 prøvesager er afsluttet i 

Højesteret, og der blev idømt bøder 

og fængselsstraffe.  

Det satte gang i tankerne – der er grænser for deling på nettet, privatlivets fred skal 

respekteres! 

En anden historie handlede om Røde Kors, som har 2 Sundhedsklinikker i Danmark. Her kan 

illegale indvandrere få medicinsk behandling., hvilket de ikke kan få på hospitalerne eller 

hos lægerne, med mindre der er tale om akutte situationer. På 3½ år har klinikkerne 

behandlet 2400 mennesker fra hele verden – flest fra Afrika, Østeuropa, Asien og 

Mellemøsten. For Røde Kors handler det om rettigheden til social tryghed og et sikkert sted 

at bo. 

Vi lever i et sikkert og godt land – men selv her skal der arbejdes videre med 

Menneskerettighederne.    
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Grüßen von 

Rammstein 
 

Hjertet i tysklærerens bryst bankede 

hurtigt, da han modtog en mail fra det 

tyske band Rammstein. 

 

De havde set en musikvideo, som 

eleverne i 6. klasse havde lavet til 

bandets nyeste nummer 

”Deutschland”, og her var deres 

respons.   

 

Her et billede af mailen, som 

tysklæreren oversatte sammen med 6. 

klasse: 

 

Søde morgenstjerner i 6. 

klasse, 

Mange tak for jeres flotte 

musikvideo og det lykkedes 

os endelig at få ”stenene” 

(medlemmerne af 

Rammstein) samlet i 

øvelokalet, så vi kunne se 

videoen i pausen. Stenene morede så meget over videoen, og vi drillede Paul (guitaristen) 

med, at pigen i den hvide bluse så bedre ud på scenen – Doom (trommeslageren) ville tage 

på ferie og overlade trommerne, for det havde I jo godt styr på. Till gav børnene navnet 

”små søde morgenstjerner” mens han gav djævletegn til jeres optræden. 

 

Med hjertelige hilsener fra 

Rolf Fröβe 

Producer 

 

På youtube kan du finde en del af musikvideoen: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bHwgF5wUuSQ&t=89s 

 

For øvrigt er baggrundsmusikken et gammelt nummer med Depeche Mode, som Rammstein 

har fornyet.   

https://www.youtube.com/watch?v=bHwgF5wUuSQ&t=89s
https://www.youtube.com/watch?v=bHwgF5wUuSQ&t=89s
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Fællessang 
 

Efter sidste skoledags 

boller, kakaomælk, 

julelege, snak og hygge 

mødtes elever og lærere i 

musiklokalet.   

 

Her dirigerede og 

akkompagnerede 

Christine os gennem 3 

skønne sange.  

 

Og så var der juleferie!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


