
Vi kører bare på! 
 

Sprit, afstand, hygiejne og ingen sociale arrangementer.  

 

Det er blevet en del af vores hverdag – men det er ikke 

restriktioner, som slår os ud af kurs. 

 

Undervisningen fungerer fortsat glimrende med lærernes 

enorme og målrettede indsats og med forældrenes 

fantastiske opbakning. Eleverne møde hver dag til studier, 

leg og inspirerende aktiviteter – og med godt humør. 

 

Som I kan se på kalenderen, afholdes 

forældrekonsultationerne, mens fællesmøder og 

arbejdsweekend er aflyst.  

 

Her i Kildeskolenyt! kan du læse om de sidste COVID-19 

retningslinjer, om nogle af september måneds mange 

aktiviteter – og så kan du læse om BOGKLUBBEN, der er 

et fantastisk forældreinitiativ.  

 

BOGKLUBBEN var desværre ikke i stand til at holde sit 

første møde, men du kan hjælpe ved at besvare de fire 

spørgsmål og sende det til info@kildeskolen.dk  

 

For øvrigt har vi fået Friluftsrådets godkendelse af den 10. 

Grønne Rapport – og det betyder, at vi snart modtager og 

kan fejre vores det 10. Grønne Flag!  

 

Vi glæder os meget til at åbne skolen for alle aktiviteter! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   

Kildeskolen  

Høffdingsvej 14 

2500 Valby 

Kontor: 38790140 

Lærervær.: 38797140 

 

Oktober 2020 

20. årgang nummer 9 

Indhold: 
* Kalender 

* COVID-19 

* BOGKLUBBEN 

* På Nationalmuseet  

* Studietur til Skotland 

* Bogens Dag 

*  …og en masse andre 

aktiviteter, som skete 

på skolen i september 

måned! 

  

  

   
 

© 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. 
 

mailto:info@kildeskolen.dk
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Skolekalender  

September                                                                               
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Torsdag 1.  

Fredag 2.  

Lørdag 3. 
ARBEJDSWEEKEND - AFLYST 

Søndag 4. 

Mandag 5. 

TERMINSPRØVER FOR 9. OG 10. KLASSE 
Tirsdag 6. 

Onsdag 7. 

Torsdag 8. 

Fredag 9. MOTIONSDAG 

  

Mandag 12. 

EFTERÅRSFERIE 

Hele skolen er lukket 

Tirsdag 13. 

Onsdag 14.  

Torsdag 15. 

Fredag 16. 

  

Mandag 19. Forældrekonsultation 9. klasse 

TEMAUGE FOR HELE 

SKOLEN 

Tirsdag 20. Forældrekonsultation 10. klasse 

Onsdag 21.  Forældrekonsultation 2. klasse 

Torsdag 22.  

Fredag 23.  

  

Mandag 26.  

Tirsdag 27. Forældrekonsultation 4. klasse 

Onsdag 28. Forældrekonsultation 1. klasse 

Torsdag 29.  

Fredag 30.  

  

  
 

Den fælles arbejdsweekend 

lørdag den 3. og søndag den 4. oktober er aflyst. 
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De nye retningslinjer  
Af Niels Bergstedt, skoleleder  

 

Retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen ændrer sig løbende – og vi følger med – så hurtigt, vi 

kan!        

 

Jeg kan ikke sige det for mange gange: Tak for jeres engagement. Med jeres opbakning har 

vi været i stand til at skabe en næsten normal skoledag for alle børn og unge.  

 

Der er ingen dramatik, og der er god undervisning hver dag.     

 

Hvis der sker nye ændringer – og det kan der sagtens! – sender vi en SMS eller mail til alle 

forældre.  

 

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

nummeret 38790140, udenfor skoletid er det 53774484.     

 

Her er de retningslinjer, vi skal følge frem til søndag den 18/10.  
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Torsdag den 17/9 udgav Sundhedsstyrelsen en ny skrivelse om håndtering af COVID-19 på 

skoler, og samme dag modtog vi uddybende retningslinjer.    

Fredag den 25/9 blev perioden for retningslinjerne forlænget 14 dage.   

Sociale arrangementer  

Alle sociale arrangementer aflyses frem til søndag den 18/10.   

Skolen afholder ikke sociale arrangementer eller arrangementer uden for almindelig skoletid 

som for eksempel klassefester og fælles forældre arrangementer. 

Der afholdes faglige aktiviteter for eleverne i den almindelige skoletid, så som besøg på 

museer, gåtur i skoven og andet. 

Det betyder, at vi er nødt til at aflyse eller udsætte følgende arrangementer:    

• Arbejdsweekend  

• Opstart af den nye BOGBLUB 

• Fejring af det 10. Grønne Flag 

• Lejrskoler 

• Forældremøder 

Vi beder samtidig forældrene om at udsætte fødselsdagsfester og andre fælles 

arrangementer med børn fra klassen.     

 

Hverdagen på skolen 

De sædvanlige tiltag gælder fortsat: Afspritning af hænder (når eleverne ankommer og 

forlader skolen), hyppig vask af hænder i løbet af skoledagen, afstand (hvor det er muligt), 

ekstra rengøring, begrænsning af kontaktpunkter, ekstra rengøring af kontaktpunkter, gode 

hoste- og nysevaner.  



 

 

5 

Personalet fastholder ovenstående i en munter tone!  

Eleverne kan fortsat deltage i læringsaktiviteter uden for skolen, så længe besøgsstederne 

overholder de gældende restriktioner.               

Klasserne kan benytte offentlige transportmidler, så længe de overholder de gældende 

restriktioner.    

Vi kan fortsat afholde arrangementer på skolen med undervisere udefra.  

 

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 med feber, tør hoste 

og træthed. 

Det kan ske, at barnet får hovedpine, muskelsmerter, ondt i halsen, kvalme, tab af smags- og 

lugtesans med videre. 

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 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 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 udført testen så hurtigt som muligt. 
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Hvis du ikke ønsker at dit barn bliver testet, skal barnet holds isoleret i hjemmet, indtil barnet 

er fri for symptomer i 48 timer.  

 

Hvornår vende tilbage? 

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

på skolen.  

Hvis I vælger ikke at teste barnet, 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 kan kræve en test nummer to. 

 

At bryde smittekæder 

Hvis dit barn testes positiv med COVID-19, skal jeg informeres med det samme.  

Ring til skolen på 38790140 eller direkte til mig 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 for at få alle informationer, så jeg kan finde ud af, 

om der er nære kontakter, der skal sendes hjem. 

Ingen elever sendes 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 vi skal gøre en indsats for at bryde en smittekæde! 

… OG LAD OS SÅ SE, HVAD DER FOREGÅR PÅ SKOLEN! 
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 BOGKLUBBEN  

Af Anna Panova Joensen, mor til to på skolen 

 

 

Desværre var vi nødt til at aflyse mødet om BOGKLUBBEN fredag 

den 25/9 – men vi giver ikke op!  

 

Corona eller ej – det er stadigvæk vigtigt, at børnene læser flere 

bøger. 

 

Den gode læser klarer sig altid bedre i alle fagene. Man kan hverken 

løse matematiske tekstopgaver eller skrive stile, hvis man ikke er en 

god læser.   

 

Og det kan kun lade sig gøre, hvis børnene læser rigtig mange bøger – på papir eller online.  

 

Målet er at børnene starter tidligt. Så snart de kender bogstaverne, skal læseverdenen lukkes 

op med Anders And bøger, PIXI bøger eller undertekster i fjernsynet. Og så følger børne- og 

ungdomsbøger, spændingsromaner, horror, fantasy og faglitteratur. For det er egentlig 

ligegyldigt, hvad børnene læser – så længe at de læser!   

 

Det er vores fælles ansvar – børnenes, forældrenes og lærernes – ingen kan løse det alene. 

     

Selv om vi ikke kan mødes foreløbig, er der alligevel nogle spørgsmål, jeg gerne vil have 

svar på – jeg vil gerne høre om jeres erfaringer og gode forslag.      

 

Send en mail til info@kildeskolen.dk – husk at skrive dit navn og barnets navn og klasse:  

 

 

1) Hvilken betydning har børnenes boglæsning for dit barns uddannelse? 

 

2) Hvilke udfordringer støder du på, når du vil have dit barn til at læse flere bøger? 

 

3) Hvordan kan en gruppe af engagerede forældre hjælpe dig med at få dit barn til at læse 

flere bøger?  

 

4) Har du nogen gode forslag vi skal kende? 

 

Hvis vi gerne må kontakte dig, skal du skrive din mailadresse og telefonnummer. 

 

Tak på forhånd – jeg vender tilbage! 

mailto:info@kildeskolen.dk
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Bedre og hurtigere læsere 
Af Rikke Pedersen 
 

Rikke er dansklærer i udskolingen og ansvarlig for den 

samlede danskundervisning på skolen. 

 

 

 

Tak til Anna Panova for det glimrende initiativ – hun har ret: Læsefærdighed er en opgave, 

som vi skal løse sammen.  

 

I de næste tre uger kommer eleverne i 4.-10. klasse til at arbejde med programmet 

FrontRead.  

 

FrontRead giver eleverne en række metoder og øvelser, som forbedrer deres læsefærdigheder 

– uanset om de læser fag- eller skønlitteratur.  

 

Med FrontRead lærer man: 

• At klare den stigende skriftlige mængde af informationer 

• At læse både fag- og skønlitteratur hurtigere                                                                      

• At undgå at skulle læse det samme flere gange, fordi man mister koncentrationen               

• At undgå at bruge for meget privat tid til læsestof fra arbejde eller studie 

Vi har oprettet to forskellige niveauer, som eleverne kan øve sig på.  

 

Kontakt dit barns klasselærer, hvis du er interesseret og vil vide mere. 

 

Du kan også se introduktionsvideoen på linket https://www.frontread.com/da/privat/ 

 

Bogens dag 
 

Både 5. og 6. klasse slog et smut forbi Bog og 

Ide til bogens dag. Boghandlerforeningen har 

i år optrykt en børneroman, som elever i 4-6 

klasse kunne hente – helt gratis. Så vi tog på 

tur og hentede en bog til hver elev. 

 

Boghandleren var rigtig glad for, at vi ville 

komme og støtte sagen, og vi var superglade 

for bøgerne. Det her er en rigtig god sag! 
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Med 8. på Nationalmuseet 
 

I september var 8. klasse på to rundvisninger på 

Nationalmuseet.  

 

Vi lagde ud med en guidet tur om dansk slaveri 

og trekantshandel. Det blev en tur, hvor 

eleverne blev bedt om at komme med deres 

meninger.  

 

Vi så blandt andet malerier af slaver fra De 

Dansk Vestindiske Øer, som havde det 

fantastisk – kunne det mon være rigtigt? Vi 

lærte også, at slaverne, der skulle fragtes fra 

Afrika til Europa, sagtens kunne ligge helt mast 

og stille i op til 8 måneder på et skib, før man 

kom frem til destinationen.  

 

Vi sluttede af med spørgsmålet om, hvorvidt 

Danmark skulle sige undskyld og betale 

erstatning – spændende! 

 

 

Efter turen om slaveri, 

blev vi guidet til 

Klunkelejligheden, 

som ligger tæt ved 

Nationalmuseet.  

 

Det var en ren 

tidslomme, hvor alt 

stod som den dag i 

1890, hvor en af 

Danmarks rigeste 

mænd Rudolph 

flyttede ind med sin 

familie.  

 

Her fik man virkelig et 

indblik i de bedre 

stillede københavneres 

liv på det tidspunkt.    
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På studietur i Edinburgh med 9. klasse 
Af Rikke Pedersen, klasselærer 

 

Trods masker, sprit 

og restriktioner 

lykkedes det 9. 

klasse at gennemføre 

en studietur til den 

skotske hovedstad 

Edinburgh. 

 

Mandag eftermiddag 

kunne vi endelig lette 

efter et par timers 

ventetid i 

Københavns 

Lufthavn.  

 

Da vi ankom til selve 

Edinburgh, gik vi 

direkte efter vores 

hostel i den gamle 

bydel, Old Town. 

 

Vi skulle bo lige om hjørnet til The Royal Mile, 

som er den gade, der fører op på vulkanen, hvorpå 

det magiske Edinburgh Castle ligger.  

 

Da kufferterne var parkeret, mødtes vi ved Mary 

Kings Close, hvor vi havde booket en tur i det 

gamle underjordiske Edinburgh.  Her fornemmede 

vi med gode guiders hjælp, hvordan livet var i byen 

for 400 år siden.  

 

Efter turen gik jagten ind på aftensmad – i grupper, 

for der var indført flere restriktioner end hjemme i 

Danmark, og vi måtte ikke spise sammen som ét 

stort hold.  

 

Tirsdag besøgte vi Edinburgh Castle (igen i 

grupper og uden lov til at komme indenfor), men 

selvfølgelig kunne vi opleve kanonen, der hver dag 

fyres af præcis klokken 13:00.  
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Samme eftermiddag havde vi rundvisning i 

Edinburgh Dungeons. Det var en dramatisk tur i 

Edinburghs mere dystre historie – fra tortur til 

kannibalisme, over spøgelser og ofre for 

videnskabelige eksperimenter. 

 

Onsdag var det tid til det berømte Marias Byløb, 

hvor man med sin gruppe kunne vinde præmier 

af ægte skotsk kvalitet. I år udvidede vi løbet 

med ekstra poster – for der blev skåret lidt i vores 

program grundet de mange restriktioner.  

 

Eleverne 

klarede det 

supergodt 

og mange 

fik gået 15-

20 km den 

dag og fik 

set praktisk 

talt alt, hvad der er værd at se i byen. De fik talt gælisk, 

fik viden – gennem interviews med ægte skotter – om 

de forskellige madretter og traditioner, man har i 

Skotland.  

 

Torsdag skulle traditionen tro være gået til Loch 

Lomond over Glasgow. Men på grund af restriktioner 

og oversvømmelse af togskinnerne måtte vi finde et 

alternativ. Det blev til en sejltur på fjorden ved 

Edinburgh – og det var ikke 

en dårlig beslutning! Vi så 

de tre smukke broer, som 

forbinder fjordens sider, og 

en masse sæler.  

 

Fredag vendte vi næsen 

hjem – med mundbind i 

flyet til et mindre restriktivt 

Danmark. 

 

Dejligt at være hjemme igen 

med en kæmpe fælles 

oplevelse!  
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Seminar om læring 
 

Inden forbuddet om sociale 

arrangementer nåede vi at afholde 

det første seminar for forældrene 

om Hubbards læringsmetode.  

 

Et levende møde med engagerede 

forældre! 

 

Så snart vi får lov til at genoptage 

de sociale aktiviteter, sender vi nye 

invitationer til alle forældre!  

 

 

 

Med 7. klasse i Nyhavn 
 

 
 

Ud i solen på en skøn bytur – der er altid nyt at se og nyt at lære!  
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Arkæologerne rykker ud! 
 

3. og 4. klasse har læst om 

Ertebøllekulturen –

Jægerstenalderen i 

Skandinavien 5.400-4000 år 

før vor tidsregning. 

 

Efterfølgende forvandlede 

4. klasse sandkassen til en 

køkkenmødding med 

østersskaller, 

muslingeskaller, en 

flintøkse og et gevir fra en 

hjort. For at alle skulle have 

mulighed for at finde noget, 

inddrog vi senere perioder. Man 

kunne være heldig at finde en 

jernøkse og ur-hvede. 

 

3. klasse gik i gang med skovle 

og pensler, da de havde læst 

om, hvordan en arkæolog 

arbejder – vi skulle have fat i 

den virkelige ting – i massen. 

 

Eleverne syntes, at det var 

sjovt, mega-spændende, 

fedt, svært, hyggeligt og 

sejt at grave og børste med 

pensler.  

 

Nu er der vist nogen der har 

bedre forståelse af 

arkæologens arbejde! 
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Biodiversitet og klassifikation 
 

I 5. klasse arbejdede vi med tilpasning af dyr og 

planter. Vi har set på den mangfoldige natur – 

strand, eng og skov i Danmark for lige at nævne 

nogle af dem. 

 

Eleverne var også på felt-ekskursion – ja, lige på 

den anden side Høffdingsvej – bevæbnet med 

opslagsværker og nysgerrighed.  

 

Vi så på de planter, vi kunne finde. Eleverne 

fandt flere forskellige træer, som vi artsbestemte 

ud fra deres blade. Der var både syrener, rød 

kornel og efeu. 

 

 

 

Bioteknologi og 

giftige planter 
 

10. klasse var på Københavns 

Universitet til et 

undervisningsforløb om 

bioteknologi. På universitetet 

arbejder forskerne i øjeblikket på 

at gensplejse alger, så de 

producerer et stof, kaldet 

taxol, som ellers kommer fra 

barken på takstræer. Dette stof kan 

bruges til behandling af kræft, men da takstræer vokser langsomt og først danner taxol, når 

de flere år gamle, har man brug for at kopiere stoffet på anden måde.  

 

Forskerne har fundet DNA koden for taxol og forsøger nu at gensplejse det ind i alger, som 

vokser langt hurtigere end træer. Vi skulle lave et forsøg hvor vi testede, om de gensplejsede 

alger kan producere taxol.  

 

Superspændende!  
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Dissektion 
 

Vi var så heldige, at 

Anna havde været på 

fisketur og fanget en hel 

masse sild. Dem tog hun 

med på skolen, så vi 

kunne dissekere sildene i 

biologi.  

 

Både 6. og 7. klasse fik 

lavet nogle rigtig gode  

dissekeringer og fandt de 

forskellige organer og 

endda rogn i flere af 

sildene. 

 

 

 

 

Pindsvin i nød! 
 

En fredag eftermiddag fandt vi et 

nødstedt pindsvin på den anden side af 

gaden. Der blev ringet efter hjælp, og 

så kom en bil for at transportere det til  

et vildtcenter, hvor det får pleje for at 

komme sig. 

 

Den var forkølet og dehydreret og helt 

passiv. 

 

Marie fik besked på at holde den varm 

med varmedunk og håndklæde i en 

kasse 

 

5. klasse var heldige at komme ned og 

hilse på pindsvinet. 

 

Pindsvinet er i god bedring!  
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KloakLab webinar 
 

Mange af de udflugtsmål, som vi 

plejer at besøge, er for tiden lukkede.  

 

KloakLab som er spildevandscentrets 

skoletjeneste, er ingen undtagelse – 

men de har i stedet fundet på web-

besøg, hvor skoletjenesten via et 

web-link kan undervise eleverne, 

som sidder på skolen.  

 

Der er både demonstration af forsøg, 

live mikroskopering af spildevand og 

quiz.  

 

Eleverne fik en fin gennemgang af, 

hvordan et renseanlæg fungerer, og 

de så, hvordan man kan lave forsøg på skolen, som viser principperne i renseprocessen. 

 

Selvfølgelig var det en helt anden oplevelse – men præsentationen gjorde det spændende!  

 
 

Grønt flag - grøn skole 
 

Vi har lige modtaget godkendelse af vores 10. grønne rapport til Friluftsrådet – og det 

betyder, at vi skal have det 10. grønne flag på Kildeskolen!  

 

Det startede med, at vi havde fokus på affald og begyndte at kildesortere affaldet i klasserne. 

Vi fik papirskraldespande i alle klasselokaler, kompostbeholder i gården og grønne 

affaldsspande. Det har vi stadig 10 år efter! 

 

Vi har haft fokus på vand, hverdagens kemi, bæredygtigt forbrug, elektricitet, natur, 

friluftsliv og så videre. 

 

Det er blevet en helt naturlig del af undervisningen at arbejde med biodiversitet, at plante 

buske og træer i skolegården, at holde sommerfugle og at snakke spareråd i klasserne. 

 

Og vi er stolte over, at det er en naturlig del af skolelivet hos os! 

 

Så snart det bliver muligt, vil vi fejre det 10. Grønne Flag – vi sender invitationer, når det 

sker!  

10 
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MUSICBOX  

 
I 2019 blev faget Håndværk & Design til et fag, hvor eleverne i 8. klasse skal til eksamen.  

 

Men hvad gør man med et fag, hvor eleverne skal arbejde med både træ, metal og tekstil, når 

tiden er knap? 

 

Man skaber et projekt, hvor det hele er ”i spil” – man laver en MUSICBOX fra bunden. 

 

8. klasse kastede sig over opgaven med ildhu – og efterhånden opdagede de, at det kræver 

langt større færdigheder end forventet. Der var både brug for samarbejde, håndværkersnilde 

og matematik.  

 

Nu er materialerne – træ, læder, metal og højttaler – kommet, og de praktiske udfordringer 

står foran os – tegne og måle præcist, save osv. Et meget, meget spændende projekt! 
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Deutschland, 

Deutschland, alles ist 

vorbei… 
 

Hvordan motiverer man unge mennesker til at 

studere tysk, når faget slet ikke bruges i deres 

hverdag? 

 

Ved at fortælle dem, at det er adgangsgivende 

til gymnasiet? Nej, det virker ikke – der skal noget andet til.  

 

I flere år ledte vi efter materiale, som kunne sætte eleverne i gang med at forstå, tale, læse og 

skrive tysk – og give dem læringsglæde i faget. Det var noget af en opgave!  

 

De unge elsker deres computere – så det var egentlig ikke overraskende, at vi skulle have 

Gyldendals Tyskportal på banen, før interessen for tysk steg – og det gjorde den i høj grad.  

 

Portalen har oplæsning, elektroniske opgaver i grammatik og kreative dialoger, som 

tydeligvis udfordrer eleverne på en god måde.  

 

Vi får talt om ferie med diverse tyske gloser, arbejder med fiktive indlæg på Facebook om 

seværdigheder i Grækenland – og eleverne kaster sig gladelig ind i dialogen.  

 

I 7. klasse snakkede vi om 

transportmidler, transport og 

rutevejledninger med en masse 

gode gloser på tavlen.  

 

Der blev også grinet og hygget, 

da eleverne gik sammen to og 

to, og skulle lede hinanden hen 

til forskellige steder på skolen 

med bind for øjnene – 

”geradeaus, links…og dann 

rechts!”  

 

Gyldendals tyskportal har 

sandelig gjort det sjovere for 

tysklærer og tyskelever.  

 

 


