
Vi kører på!   

 

Med tidens restriktioner og ”passen-på” er det vigtigt, at vi 

skaber en aktiv og spændende skoledag for alle børn og 

unge.   

 

Det kan kun lade sig gøre med et tæt og positivt 

samarbejde mellem forældre og lærere – og det må man 

sige, at alle klarer til et rent 12-tal!   

 

På grund af efterårsferien var der kun få skoledage i 

oktober – men hver dag blev udnyttet fuldt ud.   

 

Terminsprøver, motionsdag, bioteknologi, ZOO-besøg, 

dubbing-kursus samt en fantastisk temauge under 

overskriften Kemi i Hverdagen.    

 

I temaugen blev alle elever sat til at undersøge, hvilken 

rolle kemi spiller i hverdagen. Der blev produceret 

tandpasta, cremer og læbepomade, der var foredrag af 

studerende fra Københavns Universitet, en butik med 

bæredygtige produkter og en workshop, hvor IT blev brugt 

til at lave plakater – og meget, meget andet. 

 

Den 23/10 kom statsministeren med nye restriktioner – de 

tidligere fastholdes resten af året.  

 

Her i Kildeskolenyt! kan du se alle de COVID-19 

anbefalinger, som gælder på skolen.     
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Skolekalender  

November                                                                               
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mandag 2.  

Tirsdag 3.  

Onsdag 4. Forældrekonsultation 7. klasse 

Torsdag 5.  

Fredag 6.  

  

Mandag 9.  

Tirsdag 10.  

Onsdag 11.  Forældrekonsultation 3. klasse 

Torsdag 12.  

Fredag 13.  

  

Mandag 16.  

Tirsdag 17.  

Onsdag 18.   

Torsdag 19.  

Fredag 20. Forældrekonsultation 0. klasse 

  

Mandag 23.  

Tirsdag 24.  

Onsdag 25.  

Torsdag 26.  

Fredag 27.  

  

Mandag 30. PRAKTIKUGE 8. OG 9. KLASSE (Hvor det kan lade sig gøre!) 
 

 

Alle sociale arrangementer udenfor almindelig skoletid er aflyst.   

 

Brobygning er aflyst. 
 

Uddannelsesaften for 8., 9. og 10. klasses forældre er aflyst  

 

Fælles forældremøder er aflyst 
 

COPENHAGEN SKILLS er aflyst  
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De gældende retningslinjer  
Af Niels Bergstedt, skoleleder  

 

 

Fredag den 23/10 blev perioden for de 

gældende retningslinjer forlænget til 

slutningen af 2020.  

Der indførtes også stramninger om brugen 

af mundbind og antallet af deltagere i 

sociale arrangementer. 

 

 

 

 

Kære forældre,  

 

Med jeres hjælp har vi været i stand til at skabe en næsten almindelig skoledag for alle børn 

og unge på skolen.      

 

Tak for det – bliv endelig ved! 

 

Der er ingen dramatik, børnene er glade og får god undervisning hver dag.       

 

De tidligere retningslinjer gælder resten af 2020, og der er nye stramninger, som gælder frem 

til mandag den 23/11. Stramningerne omfatter brug af mundbind i forretninger og på 

kulturelle besøgssteder samt et forsamlingsloft på 10 ved sociale arrangementer.  

 

Jeg vil bede jer om at gennemgå de næste siders retningslinjer, som gælder for skolen.  

 

Hvis noget ændres, skal vi nok sende en SMS eller en mail til jer.     

 

Hvis I ikke er sikre på, om jeres børn må komme i skole, skal I kontakte mig.  

 

Skolens nummer er 38790140 – udenfor skoletid træffes jeg på 53774484. Send gerne en 

SMS med navn, så ringer jeg tilbage hurtigst muligt.   

 

Og her er de gældende retningslinjer.     
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Sociale arrangementer og rejser til udlandet 

Alle skolens sociale arrangementer er aflyst frem til mandag den 23/11.   

Dette omfatter forældremøder, uddannelsesaften, informationsaften om 0. klasse, bogklub, 

lejrskoler og andre.  

I december må vi regne med, at Julefesten bliver aflyst – vi forsøger at holde Luciakoret 

aktivt med udendørs optræden. Vi informerer, så snart vi ved mere. 

Vi beder alle forældre om at udsætte fødselsdagsfester og andre sociale arrangementer, hvor 

skolens elever deltager.   

I tilfælde af nødvendige rejser til udlandet skal I testes ved hjemkomst, og selv-isolere ind til 

testen er negativ, og der ikke er symptomer på COVID-19.  

I tilfælde af ikke-nødvendige rejser til udlandet skal I selv-isolere i 14 dage. Hvis der her 

efter ikke er symptomer på COVID-19, kan eleven vende tilbage på skolen.  

 

Hverdagen på skolen  

Tiltagene i hverdagen på skolen gælder stadig: Afspritning af hænder når eleven ankommer 

og forlader skolen, hyppig vask af hænder i løbet af skoledagen, afstand, ekstra rengøring, 

begrænsning af kontaktpunkter samt gode hoste- og nysevaner.  

Ovenstående fastholdes af lærerne med munterhed!  

Vi deltager fortsat i faglige aktiviteter uden for skolen i den almindelige skoletid med besøg 

på museer, teatre, skovture og andet.  

Eleverne skal bære mundbind på indendørs besøgssteder og i forretninger.   

Klasserne kan benytte offentlige transportmidler, så længe de gældende restriktioner 

overholdes.     

Hvis I ikke ønsker at jeres barn skal bære mundbind, bedes I informere klasselæreren om 

dette.    

Vi kan fortsat bruge undervisere og foredragsholdere udefra.  
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Komme i skole eller blive hjemme?   

Hvis et barn har symptomer på COVID-19, skal barnet isoleres i hjemmet. 

Symptomerne på COVID-19 ligner almindelige symptomer på influenza – feber, tør hoste og 

træthed. 

Barnet kan også få hovedpine, muskelsmerter, ondt i halsen, kvalme eller tab af smags- og 

lugtesans. 

De fleste oplever bedring i løbet af 3-7 dage og får ikke brug for lægehjælp. 

Nogle personer udvikler symptomer på lungebetændelse med forværring af hoste, stigende 

feber og begyndende åndenød. Disse symptomer kræver indlæggelse. 

De fleste børn med COVID-19 får milde eller ingen symptomer, som oftest går over af sig 

selv. 

En almindelig forkølelse er ikke et symptom på COVID-19 – men barnet skal selvfølgelig 

blive hjemme.  

 

Testning   

Hvis dit barn har 

nogle af de 

ovenstående 

symptomer, bør 

barnet testes for 

COVID-19. 

Få testen udført så 

hurtigt som muligt. 

Barnet skal holdes 

isoleret ind til testen 

er negativ.  

Hvis du ikke ønsker at dit barn bliver testet, skal barnet holdes isoleret i hjemmet, indtil 

barnet har været fri for symptomer i 48 timer.  
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Hvornår vende tilbage? 

Når barnet er testet negativ og ikke har symptomer på COVID-19, kan barnet vende tilbage 

på skolen.  

Hvis I undlader at teste, skal barnet være symptomfrit i 48 timer, før barnet kan vende tilbage 

på skolen.    

Efter testen kan der gå 1-2 dage, før I får resultatet – hold fortsat barnet isoleret. 

Når testen er negativ, og symptomerne er forsvundet, kan barnet komme tilbage på skolen. 

Vær opmærksom på at myndighederne kræver en test nummer to. 

 

At bryde smittekæder 

Hvis dit barn testes positiv med COVID-19, skal barnet isoleres.  

Informer mig om det med det samme – ring til skolen på 38790140 eller direkte på 53774484 

– uanset hvornår!  

Hvis du ikke kan få fat i mig, skal du straks sende en SMS på 53774484 med klar besked om 

dit telefonnummer, barnets navn og klasse og beskrivelse af situationen.   

Jeg ringer tilbage til dig hurtigst muligt, så jeg kan finde ud af, om der er nære kontakter, der 

skal sendes hjem. 

Ingen elever sendes dog hjem uden kontakt med forældrene.         

På grund af ovenstående anbefaler vi, at elever med symptomer bliver testet. Uden en test 

kan vi ikke vide, om der skal gøres en indsats med at spore og bryde en smittekæde. 

Hvis dit barn har været i nær kontakt med en person, som er testet positiv med COVID-19, 

skal barnet testes og isoleres – selv om barnet ikke har symptomer. 

I kan få yderligere rådgivning hos Corona hotline på tlf. 70 20 02 33. 
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 Bogklubben – et forældreinitiativ 

Af Anna Panova Joensen, mor til to på skolen 

 

 

Vi ved, at dygtige læsere klarer sig bedre – de har let ved at sætte sig 

ind i alle de instruktioner, regler og informationer, som er en del af 

alle menneskers voksenliv.   

 

Børnenes læseverden skal åbnes så tidligt som muligt – og det sker 

bedst med tegneserier, børnebøger, ungdomsbøger – og senere med 

spændingsromaner, horror, fantasy og faglitteratur.  

 

Det er egentlig ligegyldigt, hvad børnene læser.   

 

Jeg mener, at børnenes boglæsning er et fælles ansvar. Børnene skal selvfølgelig inspireres af 

skolen – men også af deres forældre.  

 

Hvis du gerne vil deltage i det her forældreinitiativ, skal sætte dig med en kop kaffe og 

besvare følgende spørgsmål:  

 

1) Hvilken betydning mener du boglæsning har for dit barns fremtid? 

 

2) Hvilke udfordringer støder du på med dit barns boglæsning? 

 

3) Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at styrke børnenes boglæsning?  

 

4) Har du andre gode forslag? 

 

Send svarene til info@kildeskolen.dk – husk at skrive navn, mailadresse og telefonnummer.     

 

Tak på forhånd – jeg vender tilbage! 

 

 

 

 

 

mailto:info@kildeskolen.dk
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Temaugen 2020 – kemi i hverdagen  
 

  

I år var temaugen anderledes 

end tidligere. Vi blev på skolen 

og begrænsede ture ud af huset.  

På trods af det fik vi dog en 

fremragende uge med mange 

spændende aktiviteter. 

Årets tema var Kemi i 

Hverdagen, og vi tog 

udgangspunkt i materiale, som 

ellers bruges i Natur og 

Teknologi. 

I løbet af ugen deltog alle elever 

i en række workshops:  

GoCook køkkener: I skolekøkkenet kunne alle klasser lave mad med æbler. Vi fik 10 

Smagekasser af Coop, som klasserne skulle bruge. Alle retter brugte æbler som 

udgangspunkt – så det blev til æbleboller, marmelade, tærter og meget andet.   

Produkt: I Naylas produkt-workshop producerede eleverne tandpasta og håndcreme – og et 

par klasser prøvede sig med læbepomade. Hjemmelavede produkter uden kemikalier. 

Butik: Hos butiksbestyrer Christine blev eleverne introduceret til forskellige mærkninger, 

som vi bruger på produkter i Danmark. Eleverne undersøgte varedeklarationerne til 

forskellige produkter og sammenlignede dem. Der var både miljømærkede produkter og 

andre med kemikalier i.  

Plakat: 1.-6. klasse lavede plakater til udsmykning af gangene på skolen. 7.-10. klasse 

lavede plakater med brug af it-tegneværktøj og modeller, som de senere skal bruge i 

forskellige tværfaglige projekter om Kemi i hverdagen. 

Cirkus Naturligvis: Vi var så heldige at få besøg af Cirkus Naturligvis i 4.-10. klasse. 

Cirkus Naturligvis er studerende fra Københavns Universitet, der tager rundt til skoler i 

København og underviser i naturfag. Vi havde dem på besøg gennem 4 dage. 

 

Men hvad skete der så i løbet af temaugen?  

Vi tager den klasse for klasse!  
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Helle om 0. klasse 

 

Vi arbejdede med bondegårdens dyr og 

hvilke fødevarer, vi får fra landbruget. 

  

En spændende uge med undervisningsfilm, 

opgaver, tur til ZOO og rystning af eget 

smør.   

 

 

 

 

 

 

Og hold da op der skulle rystes meget. Men med 

heppekor lykkedes det fint.   

 

Og så smagte det hjemmelavede smør fantastisk på 

Sagas fødselsdagsboller.  

 

Skøn afslutning på en intens uge.  
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Anna T og Lisbeth om 1. og 2. klasse  

 

I 1. og 2. klasse smagte og sammenlignede vi tre 

forskellige æblesorter – Ingrid Marie, Rød Aroma 

og Gråsten. Vi brugte alle sanser – duftede og 

lyttede om det knasede, når vi bed i det, mærkede 

om det var blødt, grynet eller sprødt. Så beskrev vi 

smagene på æblerne – de fleste kunne bedst lide 

Ingrid Marie æblet.  

 

Vi tilbragte også en hel dag i køkkenet, hvor 

børnene lavede æbleboller og frittata med æble. Der 

blev vasket hænder rigtig mange gange! Maden var 

vildt lækker, og det var en sjov og lærerig dag.  

 

I løbet af ugen lavede vi mange forskellige forsøg.  

 

Et af disse handlede om at opdage, hvor meget 

farve der er i M&M’s. Ved brug af 

chokoladeknapper, kaffefilter og lidt vand, kunne vi 

faktisk virkelig se nogle af de tilsatte E-numre.  

 

Vi lavede også kunstig marmelade med 

kemikalier, som indeholdt hindbæraroma og rødt 

farvestof. Og så sammenlignede vi det med den 

rigtige marmelade, som er lavet af hindbær og 

sukker og lidt vand. Det var rigtig skægt! De 

fleste børn kunne bedst lide den ægte marmelade.  

 

Vi besøgte også skolens butik, hvor der var en 

afdeling med varer fuld af kemi. Det var 

spændende at finde E-numre og slå op, hvad de 

betyder. Nogle numre betyder, at maden kan 

holde sig længe, andre at der er tilsat farve. Så er 

der nogle, som får marmeladen til at være mere 

fast. I en anden butiksafdeling fandt vi produkter 

med øko-mærke, svanemærke, pant-mærke og 

indeklima-mærket. 

 

Og så prøvede børnene at lave deres egen 

håndcreme og tandpasta uden tilsatte kemikalier. 

Det var så spændende og sjovt at se, at det kunne 

lade sig gøre. Og så duftede det fantastisk!  
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Mikkel om 3. klasse 

 

I 3. klasse tog vi udgangspunkt i spisestuen, som bl.a. har 

budt på forsøg, madlavning og undersøgende arbejde.  

 

Mandag startede vi med teoretisk undervisning, hvor 

eleverne blev klogere på kemi, og hvordan stoffer er 

opbygget og kan optages i kroppen.  

 

Tirsdag gik vi undersøgende til værks, hvor vi bl.a. 

undersøgte 

sukkerindholdet 

i forskellige 

madvarer.  

 

Onsdag 

snakkede vi om 

E-numre og 

mærkninger i forbindelse med økologi og genbrug. 

Derefter besøgte vi butikken i musiklokalet, hvor vi 

undersøgte E-numre og mærkninger af forskellige 

produkter.  

 

 

 

Torsdag startede vi dagen med at 

undersøge og identificere 

farvestoffer i M&M's.  

 

Herefter gik vi i køkkenet, hvor 

vi bagte æbleboller og kanel-

snurrere, som smagte rigtig 

lækkert.  

 

Fredag rundede vi ugen af med 

at lave flotte plancher af 

klassens undersøgelser om 

sukker og farvestoffer. Til sidst 

besøgte vi Naylas værksted, hvor alle lavede håndcreme og tandpasta.  
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Anna L om 4. klasse 

 

En spændende uge, hvor 4. klasse 

bl.a. havde fornøjelsen af at lave 

forsøg i fysiklokalet sammen med to 

universitetsstuderende.  

 

Her lærte vi om enzymer, og hvilken 

indflydelse syrer og base har på 

farven af rødkål. 

 

Desuden studerede vi E-numre og 

tilsætningsstoffer i madvarer.  

 

 

 

Hvordan opbevarede man 

madvarer i gamle dage, hvor 

man ikke brugte alle disse 

tilsætningsstoffer?  

 

 

 

 

 

 

Vi fik nogle svar, da vi besøgte 

Amager Museum. Vi fik en god 

rundvisning og blev klogere på 

livet i gamle dage.  

 

En spændende uge med massevis 

af oplevelser – og ny viden! 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

Dennis om 5. klasse 

 

 

 Klassen havde fokus på badeværelset og 

undersøgte produkterne tandpasta, 

håndcreme, piller og hostesaft.  

 

Udfordringen blev så at finde på naturlige 

alternativer. Det blev til følgende 

produkter:  

 

1) Mynte-tandpasta med mynteplantens 

evne til at beskytte mod bakterier   

2) Aloe Vera creme med plantens 

egenskaber til at reparere huden og er 

derudover særdeles effektiv mod brændt 

og skoldet hud  

3) Chilipiller med chilifrugtens evne til at 

styrke immunforsvaret og blodkredsløbet – og sidst men ikke mindst  

4) Æblet, som gør kroppen modstandsdygtig overfor forkølelse, hoste og influenza. 

 

 

Æblet var omdrejningspunktet i Go 

Cook forløbet og mens 6. klasse 

gik i gang med en spændende 

æbleret, sørgede 5. for desserten.  

 

Her skulle desserten ikke bare 

være praktisk med helbredende 

egenskaber, men udføres som det 

indbydende mesterværk! 

 

Det var også et tidskrævende 

arbejde at knuse de tørrede 

chilifrugter og komme pulveret i 

kapsler.  

 

Pillernes effekt skulle afprøves af 

enkelte modige elever. Det endte 

med, at de havde svært ved at stå 

stille, blev røde i hovederne og fik 

det varmt. 
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Susan om 6. klasse  

 

6. klasse koncentrerede sig om kemi på værelset. 

 

De lavede forsøg i fysikrummet og læste eller hørte 

om æblets historie.  De lavede mad, hvor i blandt 

æblet indgik som ingrediens. 

 

De besøgte 

også 

Christines 

butik, hvor de 

undersøgte 

hvilke stoffer 

og kemikalier, 

der findes i 

den mad, som 

vi spiser i 

hverdagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der blev eksperimenteret med fremstilling af håndcreme og tandpasta, som blev lavet med 

ufarlige og rene råvarer i værkstedet hos Nayla.  

 

Til sidst fortalte hver gruppe i klassen om deres nye viden om kemikalier i hverdagen til de 

andre og eleverne i 5. klasse.  

 



 

 

15 

Karen Marie om 7. klasse  

 

 

Kemi i hverdagen er et stort 

og spændende emne. 

 

Temaugen skulle afsluttes 

med en plakat, der viste 

problematikken mellem  

de kropsprodukter, som virker 

attraktive på den korte bane, 

og dem, der kan gavne 

livskvaliteten 

på den lange bane ved ikke at 

indeholde skadelig kemi. 

 

Klassen lavede deres egen 

tandpasta og læbepomade, 

som ikke indeholdt skadelige 

stoffer. Bagefter kunne de sammenligne deres produkter med købte produkter, der indeholdt 

mange eller få E-numre. 

 

I fysiklokalet var det universitetsstuderende, 

der styrede slagets gang. Eleverne lavede 

forsøg med syre-base-balancen og fik en 

forklaring på, hvordan undervisningssystemet 

er bygget op set fra universitetets synspunkt: I 

grundskolen lærer man om alt muligt, i 

gymnasiet vælger man fag og den retning, som 

man er mest interesseret i. På universitetet 

studerer man det fag, som man vil arbejde med 

og vide alt om. 

 

Ind under kemi i hverdagen hører også vores 

mad. 

 

Det er lærerig aktivitet, når en klasse skal læse 

en opskrift, bruge opskriften, deles om  

redskaberne, ælte, vaske op, få dejen af 

fingrene og slå æg ud. Men glæden var stor, da 

æblebollerne kom ud af ovnen. 

 

Og til sidst fik alle grupper lavet en flot plakat. 
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Maria om 8. klasse 

 

 

I løbet af ugen 

arbejdede 8. klasse 

med en masse 

spændende 

aktiviteter med det 

formål at 

gennemføre et 

tværfagligt projekt 

om hverdagens 

kemi.  

 

Der blev bl.a. 

fremstillet kemifri 

plejeprodukter som 

håndcreme og 

læbepomade, de fik 

besøg af Cirkus 

Naturligvis med 

spændende oplæg 

om bl.a. grundvandet, 

der blev bagt lækre 

æble tærter og 

æbleboller.  

 

De var også en tur på 

Københavns 

Universitet til 

interessant 

undervisning og fede 

forsøg om molekyler, 

genetik og andet.  

 

Super spændende uge 

med et fedt emne!  
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Rikke om 9. klasse 

 

9. Klasse arbejdede med et tværfagligt projekt der både omfatter biologi, fysik og geografi – 

et projekt, der skal bruges til eksamen.  

 

Ugen bidrog med meget mere "hands on" undervisning, end der normalt er tid til. Vi startede 

med stor begejstring i køkkenet, hvor vi kreerede en lækker æblecrumble med klima- og 

kemivenlige danske råvarer.  

 

En eftermiddag kastede de sig over de produkter, der skulle afrunde projekterne. I dette 

tilfælde en plakat, som var lavet i programmet canva. Det at kunne lave produkter er en 

vigtig og stor del af alle eksamenerne efter 9. klasse.  

 

Ugen igennem blev der arbejdet på projekterne og produkterne. Blandt andet med forskellige 

forelæsninger fra Københavns Universitets Cirkus Naturligvis. De kom på besøg og 

underviste 9. klasse i enzymer og grundvand – igen meget brugbare eksamensforsøg 

og viden.  

 

Klassen lavede kemifri tandpasta, creme og læbepomade i Nylas workshop og handlede 

miljørigtigt hos Christine i Kildeskolens helt egen bæredygtige butik.  

 

Alt i alt en ekstremt lærerig uge, der gav et ordentlig spark af den gode slags: Til 

gruppearbejdet, eksamensprojekterne og ikke mindst til noget så vedkommende, som 

elevernes viden om egen sundhed! 
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Anne-Mette om 10. klasse 

 

10. Klasses temauge bød på 

produktion af hjemmelavet 

tandpasta, håndcreme og 

læbepomade, et forløb med 

Cirkus Naturligvis om 

grundvandet og et andet om 

kemi i hverdagen.  

 

Der blev testet pH-værdi på 

blandt andet cola og bagepulver.  

 

Der blev også udført forsøg om, 

hvor hurtigt vandet siver gennem 

forskellige jordlag for endelig at 

blive til vores grundvand.  

 

Vi var i butikken og undersøge 

forskellige varer for uønskede 

kemikalier.  

 

Der blev læst mange 

varedeklarationer og undersøgt 

E-numre. 

 

Om torsdagen gik vi i køkkenet 

og lavede æbleboller, 

æblemarmelade, sandwiches, 

brownies og pizza.  

 

Det smagte forrygende! Vidunderlig temauge.  

 

 

 

Nayla om workshoppen 

 

Jeg havde en workshop med håndcreme, tandpasta og læbepomade uden brug af kemikalier.  

 

Børnene fik lov til at være med til at lave det selv. Alle fra 1. til 10. klasse lavede 2 produkter 

hver.  

 

Vi havde en masse glade og aktive børn.  
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Plakaterne 
 

 

 

 

Til sidst skulle hver klasse producere 

plakater om ugens mange 

opdagelser.  

 

Nogle klasser brugte den gamle 

metode med tuschpen og 

klippe/klistre, mens de større elever 

arbejdede med tegneprogrammer på 

computerne. 

 

De flotte kreationer hænges nu op i 

fælleslokalerne.   
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Butikken 
 

Eleverne kunne i temaugen komme ind i 

butikken for at gå på jagt efter E-numre i 

madvarerne og for at finde allergifremmende 

stoffer på badeværelset.  

 

Musiklokalet var forvandlet. 

  

I den ene ende stod det grønne bord med de 

markerede fødevarer, vaskemidler og 

kosmetik, og i den anden ende det røde bord 

med masser af varer med tilsætningsstoffer.  

 

Det var her, at deodoranten scorede 1. pladsen 

med et indhold af 11 allergifremmende stoffer 

ud af en liste på 26 mulige... 

 

 

 

 

Der blev ivrigt ledt og skrevet ned, og det 

satte mange tanker i gang. 

  

Eleverne fra 3. klasse blev yderligere sat til 

at finde ud af, hvad familien havde i 

køkkenskabene derhjemme.  

 

Og så kunne klassen ellers kortlægge hvilke 

kategorier af E-numre de havde flest af 

hjemme – farvestoffer, konserveringsmidler 

og smagsstoffer. 
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Motionsdagen 
 

Fredag den 9. oktober afholdt de fleste skoler i Danmark 

Motionsdag – og det gjorde vi også! Næsten som vi 

plejer. 

 

Der var mange hensyn at tage, men vi ville ud at røre os, 

og så skulle det bare lykkes!  

 

For ikke at komme i 

kontakt med for 

mange forskellige, 

blev dagen 

gennemført som et 

stjerneløb og 

klassevis. Det 

fungerede rigtig godt.  

 

Her skulle eleverne 

ud til 5 poster, hvor 

de skulle klare en opgave for at få et bogstav.  

 

De gjaldt bl.a. længdespring, armhævninger og løb.  

 

Derudover kunne de skaffe 

sig ekstra bogstaver ved at 

have et kampråb og få taget 

et gruppebillede ved 

posterne.  

 

Da bogstaver var samlet, 

dannede de ordet 

STJERNELØBET – alle 

klasser klarede det fint.  

 Det blev en dejlig dag i sportens tegn! 
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Terminsprøver 

 
Op til efterårsferien afholdt vi 

terminsprøver for eleverne i 9. 

og 10. klasse.  

 

Gennem fire dage arbejdede de 

med læsning, retskrivning, 

stilskrivning, matematik med og 

uden hjælpemidler, skriftlig 

engelsk, biologi og fysik.   

  

Godt at vi kunne slutte ugen 

med en tiltrængt motionsdag! 
 

 

 

Bioteknologi på Københavns Universitet 
 

Både 8. og 9. klasse 

besøgte Københavns 

Universitet for at 

gennemgå et forløb om 

bioteknologi.  

 

På universitetet arbejder 

de med at gensplejse 

alger til at producere 

stoffet taksol, som 

egentlig stammer fra 

takstræer.  

 

Man har fundet ud af, at 

taksol kan dræbe 

kræftceller, og derfor 

prøver man at producere 

stoffet i større mængder 

til medicin.  
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Cirkus Naturligvis 
 

Vi fik besøg af 

naturfagsstuderende 

fra Københavns 

Universitet, som 

kom med 4 

forskellige forløb.  

Der blev undervist i 

enzymer, grundvand 

og kemi i hverdagen.  

Der var fire 

forskellige hold af 

studerende, som alle 

startede deres oplæg 

med at fortælle om 

sig selv og om 

universitetet. Der var 

både bachelor 

studerende, som 

havde studeret et par 

år, og 

kandidatstuderende, 

der var på den sidste 

opgaveskrivning. 

Meget spændende at 

høre om deres vej 

gennem uddannelses 

systemet.   

Hvert forløb 

indeholdt forsøg, 

som eleverne skulle 

udføre.  

Vi havde blandt 

andet forsøg med 

PH-skalaen, vands 

nedsivningshastighed, enzymers reaktioner og en eksplosion af brint.  
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Dubbing-kursus  
 

Som en del af Buster Filmfestival i starten af 

oktober havde 10. klasse den store fornøjelse at være 

på dubbing-kursus.  

 

Med professionelle instruktørers hjælp skulle 

eleverne først oversætte et stykke tegnefilm fra 

engelsk til dansk, og derefter skulle de indtale de 

danske stemmer.  

 

De skulle også selv finde ud af, hvordan de 

forskellige karakterer skulle lyde, hvilket gav plads 

til megen kreativitet.  

 

En virkelig spændende dag med et overraskende 

indblik i, hvor meget arbejde det faktisk kræver at 

indtale stemmer til tegnefilm. 

 

 

 

Matematisk bagning 
 

8. klasse havde knoklet i matematik fra 

skoleårets start, og som belønning lavede 

vi en online bagedag lige før 

efterårsferien. 

 

Eleverne stod hjemme i deres køkkener, 

og matematiklæreren stod i sit eget 

køkken.  

 

Med kameraforbindelse over nettet blev 

eleverne instrueret trin for trin i at lave 

kanelsnegle.  

 

Det blev i løbet af nogle timer med masser 

af anvendt matematik til gode og mange 

kanelsnegle – og til tilbagemeldinger fra 

elever og forældre om, at det var en 

succes.  
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En dag i  
 

0. klasse var på besøg i Zoologisk Have. De mødte bondegårdens dyr – og så en hel masse 

andre!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag jeres børn med i ZOO – der er bunkevis af spændende oplevelser! 


