
Så kører vi… 
 

En herlig måned er gået, juleferiens dvaskhed er overstået, 

og eleverne er i fuld gang med projekter, studier, bøger, 

computere, besøg i byen og alle de andre ting, der giver en 

spændende og lærerig skoledag.    

 

9. og 10. knoklede med projekter og fremlæggelser, 

hvilket altid er en udfordring. Så var der en uges digitale 

øveprøver og senere besøgte de SKILLS i Bellacentret 

med 8. og 6. klasse.   

 

I dette nummer af Kildeskolenyt! kan du læse om 

informationsteknologi – et område, der fokuseres mere på 

end nogensinde i den danske undervisningsverden.  

 

Tiderne skifter, og der udvikles nye spændende 

undervisningsmidler, som heldigvis går hånd i hånd med 

vores læringsmetode.      

 

At vores læringsmetode virker, er let at konstatere hver 

eneste skoledag. Det er klart den, der gør det muligt at 

skabe fortsat læringsglæde.  

 

Det nye er, at vi skal favne den digitale udvikling – med 

omtanke, selvfølgelig! 

 

Og så i gang med februar – med vinterferie, Fastelavnsdag 

og en masse ny læring! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   

Kildeskolen  

Høffdingsvej 14 

2500 Valby 

Kontor: 38790140 

Lærervær.: 38797140 

 

Februar 2020 

20. årgang nr. 2  

Indhold: 
* Kalender 

* SFO’ens 

Vinterferiekalender  

* Hvorfor 10. klasse? 

*  Informationsteknologi 

* Bevægelse! 

* Kompetence 

* SKILLS 

* Med 1. på tur 

* Projektuge  

  
   © 2020 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. 
 



 2 

Skolekalender  

Februar                                                                              
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mandag 3.  

Tirsdag 4.  

Onsdag 5.  

Torsdag 6.  

Fredag 7.  

  

Mandag 10. 

VINTERFERIE –  

Ingen undervisning på skolen 

SFO’en er åben mellem 7:00 og 17:00 

Tirsdag 11. 

Onsdag 12. 

Torsdag 13. 

Fredag 14. 

  

Mandag 17.  

Tirsdag 18.  

Onsdag 19.  

Torsdag 20.  

Fredag 21.  

  

Mandag 24. FASTELAVNSDAG for alle elever på stueetagen 9-12 

Tøndeslagning, lege – kom udklædt! 

SFO er åben efter arrangementet 

Tirsdag 25.  

Onsdag 26.  

Torsdag 27.  

Fredag 28.  

  

 

 

 

Husk at der er kaffe i SFO’en den sidste fredag i måneden  

mellem 14:00 og 16:00!  
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Hvorfor 10. klasse?  

Af Niels Bergstedt, skoleleder 

 

Der er mange spændende muligheder efter 9. klasse – erhvervsuddannelse (EUD), HF, 

gymnasium eller en kombination af erhvervsuddannelse og gymnasium (EUX).  

 

Men hvis man ønsker at klare sig godt i en kommende uddannelse, skal det faglige 

fundament være i orden. Det ligger i hele skolens rygrad og læringsmetode: Vi fortsætter 

ikke noget nyt, før vi er helt sikre på det, vi er i gang med. 

  

Prøv at stable et tårn af træklodser: Står de nederste skævt, vælter tårnet hurtigt!       

 

Ifølge Undervisningsministeriet skal en skoleelev kun have 2, 4 eller 5 i gennemsnit for at 

kunne fortsætte på EUD, HF eller gymnasie eller EUX.  

 

Oversætter vi karaktertallene, betyder det, at eleverne kan gå videre med en minimal 

acceptabel grad af opfyldelse af fagenes mål, med væsentlige mangler eller ”bare” med en 

del mangler!  

 

Derfor giver hver mere end hver fjerde studerende op på ungdomsuddannelserne.  

 

Og derfor afslutter endnu flere med karakterer, som ikke giver adgang til den videre 

drømmeuddannelse. 

 

Hvis vi accepterer det, svigter vi de unge!   

 

Derfor har vi en 10. klasse, hvor eleverne opnår et solidt fagligt fundament, før de kaster sig 

over en af ungdomsuddannelserne. 

 

De fleste 10. klasseelever udtrykker, at det var deres bedste skoleår! De blev mere modne, 

fik bedre arbejdsdisciplin og blev dygtigere i fagene. Der kom ro på, og de blev klædt godt 

på til at fortsætte med en af ungdomsuddannelserne.  
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Informationsteknologi 
Af Niels Bergstedt, skoleleder 

 

Den danske undervisningsverden inddrager it i 

stigende hast.        

Undervisningsministeriet understreger vigtigheden 

af at bruge it i alle fag – nu er det et krav.  

Når eleverne går til skriftlige afgangsprøver, afholdes de elektronisk.  

Eleverne skal vise, at de kan  

• håndtere skrive-, regne- og tegneprogrammer,  

• få computeren til at arbejde for sig og  

• søge informationer på nettet.  

I nogle af de mundtlige eksamener skal 

eleverne også vise, at de kan håndtere it-

præsentationer.     

For at give eleverne disse færdigheder, 

er vi nødt til at inddrage it i 

undervisningen så tidligt som muligt og 

så bredt som muligt.        

De nye undervisningsmaterialer går 

heldigvis hånd i hånd med vores 

læringsmetode. Med dem kan eleverne 

studere i eget tempo, finde definitioner, 

øvelser og instruktionsfilm og selv rette 

op på usikkerheder. 

Da det er vores opgave at forberede eleverne på at begå sig i en verden, hvor brug og 

afhængighed af it er langt større end nu, er det en udvikling, vi skal tage del i.  

Både elever, lærere og forældre!   

Selvfølgelig skal vi fortsat fastholde fordybelse og grundighed – vi smider ikke bøger og 

hæfter ud, bare fordi it er blevet moderne! 

Informationsteknologi, forkortet it:  

Maskiner, tekniske hjælpemidler og 

metoder til at bearbejde, opbevare 

og udsende information med, især 

om brugen af elektronisk udstyr som 

bl.a. computere, tv og telefonnet.  

(Nudansk Ordbog) 
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Bevægelse! 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er sundt og godt at bruge sin krop.  

 

Den skal jo bruges til at udrette en masse med – så den må 

hellere være i god form! 

 

Men ikke nok med det – idræt og træning af kroppen viser også 

børnene, at der skal meget øvelse til, før man bliver dygtig til at 

gøre andre ting.   

 

Så mens eleverne står på hænder, danser ballet eller spiller 

fodbold, opdager de, at der skal øves, øves, øves, når man skal 

lære noget – også når det handler om tabeller og håndskrift! 

 

Det er en god opdagelse! 

 

Og så er det nu også sjovt at svinge sig i lianerne på 

Høffdingsvej! 

 

Der er altid brug for godt legetøj i SFO’en… 
 

Hvis I har legetøj, som fylder for meget i hjemmet – sig det til Anne-Marie!   
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Østershatte i 

kaffegrums? 
I november måned modtog skolen nogle 

østershatte, mycelium. Østershatte er svampe 

og ofte kan man købe dem i grøntafdelingen i 

supermarkedet ved siden af champignonerne.  

En svamp er egentlig mycelium, som sætter 

frugtlegemer – lige som et æbletræ sætter 

æbler. Det er selve mycelium-delen der er 

svampen. 

I biologi arbejder vi med klassifikation, hvor 

vi deler levende organismer op under 

dyrerige, planterige og svampe. Svampe har 

fællestræk med både dyr og planter men også 

er meget forskellige. Planter kan lave sukker, 

det man kalder fotosyntese, som de så får 

deres energi fra. Dyr spiser enten planter eller andre dyr for at overtage dette sukker og bruge 

det til energi. Svampe kan ikke lave fotosyntese, så de er ikke planter. De nedbryder planter 

eller dyr for at få sukker. Men de har hårde cellevægge og vandblærer i deres celler ligesom 

planter. 

Vores svampe dyrkede vi i mælkekartoner med kaffegrums. De blev rigtig fine.  

 

Kompetencer  
 

Børnene kan opnå kompetencer på mange andre 

måder end gennem bøger.  

 

Det er Julia her på billedet et godt eksempel på.  

 

Hun har lavede denne super flotte bro 

(Øresundsbroen) sammen med sin far.  

 

Hun var rigtig stolt, og det kan hun bestemt også 

være. Den er hel fantastisk!  

 

Godt gået, Julia og farmand.  
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SKILLS  
 

Den 16. januar og 17. januar 

besøgte 8., 9. og 10. klasse 

SKILLS i Bella Center. 

 

Her kunne eleverne tale med 

studerende og undervisere fra alle 

ungdomsuddannelserne.  

 

De kunne også prøve kræfter med 

fx at slibe kunstige tænder til som 

tandtekniker, skifte ble på en 

dukke som pædagog, binde 

buketter som blomsterdekoratør og meget, meget mere. 

 

Mange af eleverne i 9. og 10. har allerede besluttet sig for, hvad de vil næste år, og SKILLS 

falder lidt sent i deres uddannelsesforløb.  

 

I år meldte vi også 6. klasse til – og det viste sig, at være en rigtig god ide.  

 

Input fra ”virkelighedens verden” gør det lette at vælge, hvad man vil.  

 

 

Førstehjælp på SKILLS 
 

Det var også muligt at komme på besøg torsdag 

aften og lørdag – og her deltog flere elever i de 

mange aktiviteter.  

 

Der var blandt andet et F16 fly, man kunne sidde 

i, og en ambulance, hvor man kunne teste sine 

evner til at give førstehjælp.  

 

Isabella og Katharina fra 7. klasse testede deres 

hjerte-lunge-redning og fik ros af 

ambulanceføreren for at holde den 

"tilskadekomne" i live med hjerte-lunge redning 

i 8 minutter!  

 

Godt gået, piger! I kan bare det der!  
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 Der 

væves… 
 

Børnene i 4. klasse 

hygger med vævning. 

 

De væver enten et lille 

vægophæng eller lidt 

bordpynt.  

 

Børnene er meget 

begejstrede for at lave 

det. 

 

 

 

 

 

1.klasse på tur 
 

1.klasse skulle da opleve 

Rundetårn!  

 

Med tog og metro gik 

turen til tårnet – og der 

blev løbet hele vejen op!  

 

Meget stærkt! 

 

Alle synes, det var en stor 

oplevelse, at man kunne 

se så langt – tænk engang: 

Helt til Zoo! 

 

Vi snakkede også om 

Christian d. 4, der fik 

bygget Rundetårn. Og om 

hvor mange år, det var siden. 

 

Vi syntes alle, det havde været en dejlig tur. 
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Projektuge og øveprøver 
 

Da 9. og 10. klasse vendte tilbage fra juleferie, 

kastede de sig over 5 dages projektuge.  

 

Mens 10. beskæftigede sig med fremtidige 

uddannelser og erhverv, skulle 9. arbejde med det 

obligatoriske Projekt med problemformulering. 

 

Projekt med problemformulering? I december 

besluttede eleverne sig til et overordnet emne – 

denne gang Unge. De delte sig op i grupper, og 

hver gruppe fandt et underemne – for eksempel 

Unge og misbrug. Herefter valgte hver gruppe en 

lærervejleder og formulerede et problem, som de 

gerne ville undersøge og tage stilling til.  

 

Efter en uges arbejde stillede grupperne op til 

fremlæggelse – 9. mandag aften og 10. tirsdag 

aften.  

 

Tilhørerne bestod af klassekammerater, familie, lærere og tidligere elever.  

 

Det var noget af en udfordring! Og en god udfordring! 

 

Efter de to fremlæggelsesaftener vurderede vejlederne elevernes karakterer og skrev 

udtalelser – begge dele indgår i elevernes afgangsbeviser.             

 

Senere på måneden, gennemgik eleverne i de to klasser en række øvelsesprøver, foranstaltet 

af Undervisningsministeriet.  

 

Der var ikke tale om terminsprøver, men øvelse i at arbejde koncentreret i op til 3½ time og 

øvelse i at bruge digitale værktøjer. Eleverne kunne spørge lærerne til råds undervejs i 

prøverne – og det kan man jo ikke til termins- eller afgangsprøverne.    

Er der plads? 
 

Hvis du kender nogen, der leder efter en god skole, må du gerne anbefale Kildeskolen.  

 

Vi taler med alle – og inviterer, når der er plads!  


