
En kort men aktiv måned 

 
En måned med få skoledage er afsluttet – kort, men 

særdeles aktiv!  

 

I vinterferien var børnene på en masse spændende ture, 

mens nogle elever havde en dag med ekstra tysk! Så var 

der fastelavnsfest for 0. til 4. klasse med tøndeslagning, 

flotte udklædninger, lege og slik – en herlig dag. Senere 

var 1. klasse på biblioteket, hvor eleverne fordybede sig i 

en guldmine af bøger. De største klasser besøgte Sex og 

Samfund, 0. legede bogstaver, mens 9. samt 10. havde 

nogle interessante dage i laboratoriet på Vestforbrænding.  

 

Det kan du se mere om her i Kildeskolenyt!  
 

Vi bringer også en artikel, som udfordrer jer til at gøre 

noget, der næsten er umuligt! I er velkomne til at sende 

kommentarer og forslag! 

 

For øvrigt er I alle inviteret til at deltage i den Ordinære 

Generalforsamling, som afholdes tirsdag den 28/4           

kl. 19:00 – sæt mærke i kalenderen!  

 

Alle forslag til Bestyrelsen skal sendes til 

info@kildeskolen.dk eller afleveres på kontoret til Marie 

senest tirsdag den 20/4. 
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Skolekalender  

Marts                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag 2  

Brobygning 8. klasse 

Tirsdag 3. Forældrekonsultation 1. klasse 

Onsdag 4.  

Torsdag 5.  

Fredag 6.  

  

Mandag 9.  

Tirsdag 10.  

Onsdag 11.  

Torsdag 12.  

Fredag 13.  

  

Mandag 16.  

Tirsdag 17. Forældrekonsultation 2. klasse 

Onsdag 18.  

Torsdag 19. Forældrekonsultation 6. klasse 

Fredag 20.  

  

Mandag 23.  

Tirsdag 24.  

Onsdag 25.  

Torsdag 26.  

Fredag 27. Forældremøde 0. klasse 

  

Mandag 30.  Terminsprøver II 

9. og 10. klasse – hele ugen Tirsdag 31.  

 

 

Der er kaffe i SFO’en  

fredag den 27/3 mellem 14:00 og 16:00!  

 

Husk Ordinær Generalforsamling tirsdag 28/4 kl. 19:00 
Alle forslag skal være hos Bestyrelsen senest 20/4 
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På vinterferie med SFO'en 
Af Anne-Marie, leder af SFO'en 

  

Vi havde fem skønne dage, hvor vi kom tæt på hinanden og fik nogle dejlige oplevelser! 

 

Tina var der hver morgen, og de fik lavet de 5 fastelavnstønder klar til fastelavnsfesten. De 

tønder var virkelig flotte! 

 

Søren holdt skansen om mandagen, og alle børnene lavede nogle meget kunstfærdige, 

hjerteformede Valentinbreve, som så kunne gives på Valentinsdag. Det blev en virkelig 

hyggelig hjemmedag med hjemmebagte boller og 

kakao. 

 

Tirsdag tog vi i Zoologisk Have. Vi oplevede et 

rigtigt Samertelt, hvor der var tændt bål og den helt 

rigtige atmosfære.  

 

Vi brugte tid ved flagermusene, sælerne, der stor-

bøvsede, hos aberne, hvor især en lille babyabe fik 

alle til at more sig, i regnskoven – og havde nogle 

fine oplevelser med de smukke sommerfugle, som 

sad på fingrene og rundt omkring på børnene. 
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Om onsdagen tog vi til 

Den Blå Planet. Vi delte 

os i fire hold, og fik 

derved meget mere ud af 

det. Vi fulgte 

opvisningerne, hvor 

rokkene og de store fisk 

blev fodret, så ”teater-

hammerhajen”, lærte om 

koralrevet og stak 

fingrene i badet med de 

små fisk, som spiste 

snavs af vores hænder. 

Torsdag var vi i Botanisk Have med kikkerter. Vi sad 

på bænkene i solen og gjorde vores første erfaringer 

med kikkerter. Bagefter gik vi i Palmehuset, og nød 

alle duftene og fugtigheden og så for eksempel et træ, 

man troede var uddød, og som man havde fået 

fremelsket på ny. Derefter havde vi nogle meget 

lærerige timer på Geologisk Museum. Vi så film og 

demonstrationer og meteorer, og var med til et 

Bankospil, hvor Liam vandt en rigtig meteor! Vi blev 

alt i alt meget klogere på Verdensrummet! 

 

Fredag var 

vores sidste 

dag. Som planlagt tog vi på skøjtebanen ved 

Frederiksberg Have. Det var super fornøjeligt. Det er 

vores tredje år på skøjtebanen i Vinterferien, og er 

blevet en kærkommen tradition! Vi lejer tre 

”pingviner”, som man kan støtte sig til – så alle får en 

god start. Der er også flere, som oplever, de nu er 

blevet meget bedre til at stå på skøjter. Børnene 

imellem er der megen hjælpsomhed og fornøjelse! 

 

Vi sluttede dagen derhjemme med lidt ekstra hygge – 

for det var jo Valentinsdag! 
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Tysk i vinterferien 
 

I vinterferien tilbød tysklæreren en dag 

med ekstra tysk.  

 

De deltagende elever arbejdede med en 

masse tysk grammatik og fik styr på de 

mange regler. 

Dagen skulle være endt med en hyggestund 

omkring en lækker pizza – men de fem elever 

valgte at blive for at arbejde videre. 

 

Vietnam versus 

Danmark 
 

”Kommunisme, af jord er du kommet, til 

jord skal du blive og af jorden skal du igen 

opstå!” 
 

Med disse ord begravede Laura den 

europæiske kommunisme i tidligere DDR 

og Sovjetunionen.  

 

Hendes happening var en del af 7. klasses 

fremlæggelse af projektet Vietnam versus 

Danmark.  

 

De to lande blev sammenlignet i kreative 

fremlæggelser indenfor historie, demografi, geografi og kultur.  

 

Geografisk og klimatisk vandt Vietnam på mange punkter, men da det kom til styreform og 

ytringsfrihed, løb Danmark med en sikker sejr. 

 

Eleverne fik dermed en uvurderlig erfaring og træning til kommende fremlæggelser – med 

forældrene som tilhørere.  
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Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 

Kildeskolen i Valby 
 

                       

 

Valby, den 1. marts 2020 

 

 

 

Hermed indbydes du til den årlige ordinære generalforsamling på Kildeskolen i Valby. 

 

Dato: Tirsdag den 28. april 2020 

Tid: Kl.19:00 

Hvor: På lærerværelset 

 

 

Dagsorden:  

 

 

1) Valg af dirigent. 

2) Valg af referent. 

3) Bestyrelsen aflægger beretning. 

4) Det reviderede regnskab forelægges til orientering. 

5) Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

6) Valg af tilsynsførende 

7) Indkomne forslag 

8) Eventuelt. 

 

 

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være 

bestyrelsen i hænde senest mandag den 20. april. Forslag skal sendes/afleveres eller mailes til 

skolesekretær Marie på 2. sal.   

 

 

Bestyrelsen ser frem til et godt fremmøde! 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lisbet Najbjerg 

Bestyrelsesformand 
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Fastelavn 

Mandag morgen mødtes alle eleverne fra 0. til 4. klasse til en herlig fastelavnsdag.  

Hele formiddagen blev der slået til tønden, leget og spist slik! Eleverne syntes det var en 

skøn dag! 
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Med 1. på biblioteket 

Af Lisbeth Dubiel, klasselærer for 1. klasse 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikke en verden – man går ind ad døren, og pludselig  

er man omgivet af en bøger om alle mulige ting!  

 

Grib én, fordyb dig – og der er nyt at lære!   
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Hvad vi ønsker af forældrene                           
Af Niels Bergstedt, skoleleder 

 

Da I indskrev jeres børn på Kildeskolen, læste I skrivelsen Hvad vi forventer af forældrene.  

Først beskriver den nogle praktiske krav om morgenmad, søvn, mødetid o.a. Herefter nogle 

forventninger om jeres deltagelse i arrangementer, arbejdsweekend og generalforsamling.  

Til sidst i skrivelsen var der fem vigtige ønsker!  

Det er dem, der handler om at hjælpe børnene med at opnå en spændende tilværelse.  

Det er også dem, der giver barnet gode grunde til at gå i skole og lære noget mere!   

Vores store ønske er, at I sørger for 

• at hjælpe barnet med at finde og deltage i sportslige aktiviteter  

 

• at deltage i kulturelle aktiviteter sammen med barnet 

 

• at hjælpe barnet med at finde og deltage i kreative aktiviteter 

 

• at hjælpe barnet med at opdage og styrke sine talenter  

 

• at barnet deltager i hjemmets aktiviteter, så barnet oplever at dets bidrag til familien 

virkelig betyder noget  

 

De fem ønsker kan være svære at indfri i en travl hverdag – man kommer hjem, maden skal 

på bordet, børnene skal i bad – og så er der kun tid til en kort snak, før de skal i seng! 

 

Men prøv lige at åbne den der app, som viser dit og børnenes it-tidsforbrug. Jeg kender 

mange, der får røde ører, når de ser dagens tal! Måske kunne man sætte it-dimserne på pause 

og bruge lidt mere tid på en tur i ”svømmeren”, spille fodbold eller lave mad sammen? Hvad 

med et brætspil, en tur i skoven eller at tegne sammen? 

 

Hvis det ikke kan lade sig gøre i hverdagen – hvad så med weekenden?   

 

Alle børn ønsker at blive voksne, som klarer sig godt. 

 

Det er det, de fem punkter handler om!   
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Lege bogstaver?  
Af Helle Märcher, klasselærer i 0. klasse 

 

  

Ja, det gør vi i 0. klasse.  

 

Eleverne former bogstaverne med deres kroppe – og en bold hjælper med bogstavet i.  

 

Bevægelse og læring går fint sammen. Kun fantasien sætter grænser.  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

9. klasse på besøg hos Sex og Samfund 
Ud over de skemalagte fag, 

underviser vi også i mange andre 

områder – for eksempel 

seksualundervisning.  

I 7. til 10. klasses biologi er 

reproduktion et fast emne, og her 

benytter vi Sex og Samfunds 

undervisningslokale på Amager 

og får ung-til-ung undervisning.  

Ud over vores Sex i uge 6 

undervisning på skolen, får de 

ældste klasser også mulighed for 

at besøge Sex og Samfund.  

For at gøre det lettere for eleverne 

at stille spørgsmål, som de ikke 

ønsker at stille i timerne på 

skolen, er vores lærere ”sat udenfor døren”.   

Genanvenner 
 

Fra den 1.-31. marts deltager vi i 

projektet genanvenner.  

 

Det går ud på, at vi skal indsamle 

brugte batterier, som så skal  

Genanvendes – og vi har brug for jeres 

hjælp! 

 

Giv jeres brugte batterier i en lukket 

plastpose til jeres børn, som så tager 

dem med i skole og afleverer dem i 

vores fælles indsamlings kasse.  

 

Så vejer vi dem og finder ud af, hvor mange kg vi har indsamlet pr elev. Den skole, der 

indsamler flest batterier i marts måned (målt i kg/elev), vinder en koncert med Miko og 

Tobias, som holdes på skolen.  

 

Det kunne være lidt sejt hvis det var os der vandt! 
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9. og 10. 

klasse på 

WasteLab 
 

I forbindelse med 

naturfagsundervisningen i 

overbygningen har vi 

mulighed for at komme 

på Vestforbrændingen og 

se, hvordan vi brænder 

vores restaffald og bruger 

energien til elektricitet og 

fjernvarme.  

 

Eleverne får en rundtur 

på værket og ser blandt andet kontrolrummet, affaldssiloen, ovnene, røgrensningen og meget 

mere. Efter rundturen får eleverne mulighed for at lave forsøg med spildevand fra værker, 

som skal renses for tungmetaller eller slagge, som er det restprodukt der kommer når affaldet 

brændes. 

 

Hver gang vi er på tur derude, er 

der nyt at se. Denne gang fik vi 

lov til at gå igennem en turbine, 

hvor jernkernen roterer 8600 i 

minuttet. Man kan tydeligt 

mærke kræfterne i den maskine. 

 

Vi fik også et lille indblik i, hvad vi "taber" 

i skraldespanden, som ikke kan brændes. 

Der var for eksempel en kettlebell, en 

stegepande og bestik til en større middag. 
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