
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gør det godt, de der elever! 
 

November var en hektisk måned, hvor eleverne studerede 

en masse bøger og materialer, øvede håndskrift, så faglige 

film – midt i en hørm af sprit og restriktioner.  

 

Ja, de gør det flot, de der elever. Og de gør det med godt 

humør! Faktisk har vi aldrig haft så mange besøg i 15-

klubben, hvor elever med ”stjerne-produktion” bliver 

trakteret med kakaomælk, boller og gifler.  

 

Efter et år uden arbejdsweekender trængte væggene til en 

ordentlig omgang vask. Elever og lærere trådte i karakter, 

og på ganske kort tid var der flot igen – én ting er de rene 

vægge, en anden er, at eleverne var med til at tage ansvar 

for omgivelserne. Godt gået.  

 

Så ser det anderledes ud med fejring af det 10. grønne 

flag, med forældremøder, med lejrskoler, med 

fødselsdagsfester – og med årets store Julefest: Aflysning, 

aflysning og atter aflysning! Sådan er det bare i denne tid!  

 

Når den er overstået, må vi afholde et kæmpe fælles 

arrangement, hvor vi fejrer hinandens enorme indsats 

gennem de sidste mange måneder – med håndtryk, kram 

og nærhed! Det glæder vi os til! 
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Skolekalender  

December                                                                              
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

Erhvervspraktik 8. klasse 
Tirsdag 1. Forældremøde 7. klasse - AFLYST 

Onsdag 2.  

Torsdag 3.  

Fredag 4.  

Lørdag 5. JULEFEST - AFLYST 

  

Mandag 7.  

Tirsdag 8.  

Onsdag 9.  

Torsdag 10.   

Fredag 11.  

  

Mandag 14.  

Tirsdag 15.  

Onsdag 16. Forældrekonsultation 5. klasse 

Torsdag 17.  

Fredag 18.  

  

Mandag 21.  

Tirsdag 22. SIDSTE SKOLEDAG FØR JULEFERIEN  

Onsdag 23. 

Juleferie 

Torsdag 24. 

Fredag 25. 

 

Mandag 28. 

Tirsdag 29. 

Onsdag 30. 

Torsdag 31. 

Fredag 1/12 

 

 

Vi ses igen mandag den 4. januar 2021 
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Håndværk og Design 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

I november måned har eleverne arbejdet med en 

masse forskellige forløb i Nylas værksted.  

 

3. klasse har arbejdet med tøjcollage og træ. 

 

4. klasse beskæftigede sig med træ og design. 

 

5. klasse kastede sig over uld og vævning.  

 

Der er ikke noget at sige til, at eleverne elsker 

faget! Man dygtiggør sig – og kan straks se 

resultatet af sin indsats.  
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15-klubben 
 

November blev en måned med 

adskillige besøg i 15-klubben.  

Én af ugerne havde mere end 

40 elever afsluttet 15 

eksamener, så der var gang i 

serveringen af kakaomælk og 

gifler.  

Og hvad er så 15 eksamener? 

Det svarer til en 2-3 dobling af 

den forventede indsats!  

Supergodt klaret af de mange 

dygtige elever! 

 

Fra burger til 

blodsukker  
8. klasse var en tur på 

Københavns Universitet for 

at undersøge kroppens 

energiomsætning.  

Her skulle de arbejde med 

niveauer af blodsukker og 

se hvad der sker i kroppen, 

når vi spiser og motionerer.  

Vi startede med at måle 

blodsukker hos forskellige 

elever. Herefter skulle 3 

spise mens en kontrolgruppe ikke skulle spise. Vi målte blodsukkeret igen og kunne klart se, 

at de spisende elever havde et større indhold af blodsukker.  

Vi fik en grundig gennemgang af, hvordan diverse stoffer i kroppen arbejder sammen for at 

holde blodsukkerniveauet stabilt.  

Så blev der dyrket crossfit med en inaktiv kontrolgruppe og igen kunne vi konstatere 

forskellighederne. Det var spændende at se, hvordan kroppen regulerer blodsukkeret!  
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Modeller af energiomsætning 
I fysik har eleverne arbejdet 

med, hvordan energi 

forandres fra sollys og 

gennem fotosyntese skaber 

plantevækst, der ender med 

varme, når vi for eksempel 

brænder træ af.  

Omsætningen er en hel 

kæde af forskellige 

energiformer.  

Eleverne lavede modeller af 

de forskellige 

energiomsætninger. 

 

 

Kemiforsøg 
I fysik/kemi undervisningen arbejder vi 

som vanligt med forsøg.  

Da vi i foråret kun kunne arbejde fra 

hjemmet, måtte eleverne nøjes med en 

masse teori – så nu var det tid til at 

gennemgå en hel del kemiforsøg.  

Og det er hvad eleverne fornøjer sig med 

i denne tid! 
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Grundvandet 
 

I november var 10. klasse var en tur 

på Energi og Vand ved Damhussøen.  

Her kunne eleverne gennemgå et 

forløb i nyindrettede lokaler, som 

handler om drikkevandsforsyningen i 

Danmark og nogle af de udfordringer 

vi har – både her i landet og globalt.   

Det handler både om 

forsyningssikkerhed og mangel på 

rent drikkevand.  

Vi fik også undervisning i, hvordan 

man klimasikrer i København, for at 

undgå oversvømmelser efter skybrud. 

Til sidst besøgte vi deres kæmpestore 

kloak, hvor man fik en klar 

fornemmelse af det enorme kloaknet, 

som ligger under hele København. 

Fantastisk at oplev den verden, der er 

placeret ganske få meter under vores 

fødder!   

.  
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Et besøg i 0. klasse  
Af Helle Märcher, klasselærer 

 

Det har været en fantastisk og travl november i 0. 

klasse med mange sjove og fantastiske aktiviteter.  

Vi lavede håndkunst til døren, hovedrengøring i 

fællesområderne, Bill og Faris skrev alle tal fra 1-1000 

på kun 3 dage – en utrolig præstation – og Lea holdt 

fødselsdag med slik boller.  

 

Vi tyvstartede også julen og lavede flotte og sjove 

snemænd/julemænd til skøn julemusik.  

 

Dem nåede vi ikke at tage billeder af, men kig på 

vinduerne i 0. klasse.  

 

Vores smukke vinter/jule dekoration ved vores dør er 

også værd at kigge på.  

 

Vi har mange juleaktiviteter planlagt i december og vi glæder os.  
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Spil-Dansk-Dag 

 
5. klasse fejrede årets ”Spil-Dansk-Dag” med at fordybe sig i de to sange De Første 

Kærester På Månen med TV-2 og Fugle med Djämes Braun. 

 

 
 

En gruppe fortolkede sangen Fugle på deres egen måde – og det blev til en fin musikvideo.  

 

Med dansetrin og farverige kostumer indtog eleverne scenen og ”fyrede den MAX af!”  

 

Forældrene glædede sig til at se resultatet. Og det fik de lov til, så snart læreren havde fået 

tilladelse af Sony Records i København til at bruge det originale musiknummer til videoen.  

 

Et herligt minde for alle forældre! 
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Vi styrker skam kroppen! 
 

En lille billed-hilsen fra 2. klasse – det er 

skønt at bevæge kroppen!  

 

 

På tingstedet 
 

4. klasse ved, at det er 

politikerne i 

Folketinget, der laver 

landets love. De ved 

at domstolen dømmer 

dem, der ikke 

overholder loven, og 

at det er politiet, der 

træder til, når loven 

skal udføres. 

 

Klassen gik en tur til 

Valby Tingsted, der i 

vikingetiden og 

middelalderen 

fungerede tingstedet 

som forsamlingssted, 

hvor man dømte 

lovovertrædere. 

 

4. klasse dømte en mand, der have stjålet en ko. Han blev dømt til at fiske fisk til familien, så 

de havde noget at leve af. 
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Nysgerrige elever 
 

 

Sidst i oktober fik vi besøg af en 

kloakmester, der skulle undersøge skolens 

kloaksystem med kamera.  

 

Det endte selvfølgelig med at blive 

frikvarterets højdepunkt – for hvor mange 

har egentlig set det indre af kloaksystemet? 

 

Med alle elevernes spørgsmål og den 

positive opmærksomhed, er der ikke noget 

at sige til, at kloakmanden følte sig som en 

berømthed omgivet af sin fanskare!   

 

 

 

 

 

 

Sarah på besøg 
 

Hvor er det bare spændende at få besøg af 

en tidligere elev, som fortæller om sin 

uddannelse efter tiden på Kildeskolen! 

 

I november fik vi besøg af Sarah, der er 

færdiguddannet sygeplejerske, arbejder 

med demente og nu har kastet sig over en 

overbygning af sin uddannelse.  

 

Sarahs råd til eleverne i 9. og 10. klasse 

var ganske enkel: Gør det så godt du kan 

– så får du is i maven til eksamenerne!  

 

Og det er præcis det Sarah selv har gjort: Hun ankom til os efter at have været fejlplaceret på 

en skole for hæmmede børn, mistede sin mor da hun gik i 10. klasse – og kæmpede sig helt 

alene gennem uddannelsessystemet. 

 

Sarah er en rollemodel for os alle – både elever og lærere!    
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Vi giver ikke op!  

 

Luciakoret har hårde odds i år, da plejehjemmene ikke kan have syngende børn på besøg. 

Men vi synger ufortrødent! 

 

Luciakoret har år ud og år ind spredt skønhed, juleglæde og varme og det gør vi også i år. 

 

Vi er blevet inviteret ud til et firma, som vi vil synge for, og derudover tager vi en tur i 

Spinderiet og spreder juleglæde med sang. Plejehjemmene, som vi plejer at besøge, vil stadig 

få besøg af engle-syngende piger - MEN udenfor! 

 

Så - Lad os sprede julehygge, julekreationer og julekærlighed!! 

 

GOD JUL! 


