
Så kører vi! 

 
Endelig har vi en almindelig skoledag med undervisning i 

alle klasser, ture, forældremøder, forældreseminar, valg af 

elevråd og meget, meget andet. 

 

Og så blev vi alligevel bidt i haserne, da én positiv test 

betød, at hele 2. klasse måtte hjemsendes i tre dage – alle 

testede heldigvis negativ! Ja, vi er stadig nødt til at være 

opmærksomme på coronaen.    

 

I sommerferien havde vi både Sommer-SFO, 

Sommerskole og SFO-koloni, og lærerne ordnede deres 

lokaler og lagde planer for det nye skoleår 2021-2022.  

 

Ledelsen vurderede også det sidste skoleår og fandt ud af, 

hvad vi skal have fokus på. Allervigtigst er det at 

genoplive alle de aktiviteter, som kendetegner 

Kildeskolen, og som skaber et godt samarbejde mellem 

elever, lærere og forældre. 

 

Alt det kan du læse om her i Kildeskolenyt!  
 

Husk at melde jer til arbejdsweekenden, som afholdes i 

starten af oktober. Sidst, vi havde arbejdsweekend, var for 

2 år siden, så der er meget, der skal ordnes. Udover det er 

også en hyggelig tid, hvor lærere og forældre mødes.  

 

Vi kører videre!  

 

Artikel I.  
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Skolekalender  

September                                                                          
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Onsdag 1. Seminar om læringsmetoden  

Torsdag 2.  

Fredag 3.  

  

Mandag 6.  

Tirsdag 7.  

Onsdag 8.  

Torsdag 9  

Fredag 10.  

  

Mandag 13.  

9/10. klasse studietur til Berlin 

 

Lejrskole 7. og 8. klasse 

Tirsdag 14.  

Onsdag 15.  

Torsdag 16.  

Fredag 17.  

  

Mandag 20.  

Lejrskole 4. klasse 

Tirsdag 21.  

Onsdag 22.  

Torsdag 23.  

Fredag 24.  

  

Mandag 27.  

Tirsdag 28.   

Onsdag 29   

Torsdag 30.  

 
Lørdag den 2/10 og søndag den 3/10  

har vi atter arbejdsweekend  

 

Kom og vær med!    
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Arbejdsweekend i 

oktober 
 

                    

Kære forældre,  

  

Gennem 2 år har vi ikke haft arbejdsweekend på skolen – så der er mange ting, der skal 

ordnes!   

 

I må hellere få det at vide i god tid:   

 

Lørdag den 2/10 og søndag den 3/10 er der ARBEJDSWEEKEND på skolen! 

 

Vi beder alle om at deltage – ½ eller 1 hel dag er godt!   

 

Både lørdag og søndag er der åbent mellem 10 og 18 – der er en god frokost begge dage!  

 

I kan også vælge ikke at deltage – husk blot på, at ingen deltagelse i én af årets to 

arbejdsweekender betyder en opkrævning på 500,- efter skoleårets sidste arbejdsweekend.  

          

Så kom og vær med!  

 

Vi hygger os – og får en masse fra hånden!  

 

 

 -  Eller send en mail – sørg for at klasselæreren får besked hurtigst muligt! 

 

Navn: __________________________________________________________ 

 

Barnets navn:______________________________________  Klasse: ________ 

 

Vi kommer ikke denne gang: _____  

 

Vi kommer 1____   2_____ 3_____  om lørdagen_____  om søndagen_____. 

 

Jeg/vi deltager klokken _________til klokken ________   

 

Er der noget, du/I helst vil arbejde med? Ja____  Nej____  

 

Hvis Ja – hvad?_____________________________________________________ 
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Sommer-SFO 
Af Anne-Marie Spooner, SFO-leder  

 

Med to nye medarbejdere, Helene og Maya, samt Troels, 

Søren og Anne-Marie fik vi tre skønne uger med 30 børn 

– en herlig blanding af børn fra den nye børnehaveklasse 

og alle de andre fra 0-4 klasse.  

 

Vores første 

fælles projekt var 

at tømme 3 

kæmpesække 

med frisk sand i 

sandkassen! Det 

var sjovt.  

 

I den første uge regnede det en del, så vi hyggede os 

med vores elskede film-perler: Totoro, Ponyo og 

Ratatouille. De nye børn fik mulighed for at lege i 

alle vore legeområder: Byggehjørnet med Lego, 

dukkestuen, tegnebordet, boldbanen – og de kunne 

spille og læse Anders And-blade, bøgerne og spille på 

klaver i hyggestuen.  
 

Så blev vejret heldigvis meget 

bedre, og vi tog på ture – bl.a. til 

Valbyparken. Årets Olympiade 

blev afholdt over et par 

hjemmedage, hvor det regnede. 

Olympiadens discipliner er 

længdespring, højdespring, 

vægtløftning, kast og løb. Der 

var flotte medaljer i Guld, Sølv 

og Bronze i hver disciplin. Tænk 

engang: Vi havde endda to børn, 

som blev hjemme fra ferie, fordi 

de bare ville være med! 
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Vi besøgte også Teknisk Museum i Helsingør og kom 

ind i fly og raketter. I Dyrehaven var vi helt tæt på en 

masse dådyr, og på Frilandsmuseet kørte vi med 

hestevogn – og fik (det er næsten en tradition!) ros af 

hestepasseren, som tre gange sagde: ”Det er gode børn, 

du har – det har jeg 

spottet!”. Videre 

oplevede vi en skøn 

opførsel af H.C. 

Andersens Fyrtøjet 

på et friluftsteater – 

skuespillerne var 

alle elever fra Det 

Kongelige Teater. 
 

Herefter gik turen 

til Vikingebyen på 

Vestegnen, hvor vi 

hilste på heste, 

fandt et kirsebærtræ 

og gik på Harald Blåtands bro. Vi besøgte også 

Vikingeskibs-museet i Roskilde, hvor vi så på økser og 

reb, legede i både og kæmpede med sværd. Så gik turen 

til Nationalmuseet, hvor vi tog på særudstilling med det 

største vikingeskib, der er fundet. Og det er stort!  

 

 

 

 

 

Vi sluttede med at besøge Rundetårn – 

det er altid et hit – og fik også besøgt 

Københavns Museum. En af de sidste 

dage fik vi en skøn tur med 

Kanalrundfarten – også altid et hit – på 

en perfekt dag med bagende sol og let 

brise.  

Skal love for, at børnene spreder glæde!  
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SFO-koloni 2021 – Tunderup på Falster 
 

I uge 31, fra 2. august til 6. august 

havde 45 børn og 9 voksne 

fornøjelsen af hinandens selskab i 

en dejlig, rummelig hytte med to 

sovesale og ideelle omgivelser ved 

skov og strand. 

De 7 hold var arrangeret med ca 6-7 

i hvert, og alle fik deres senge, hvor 

sengetøj og kufferter blev pænt 

pakket ud. Alle de små sove-bamser 

blev arrangeret og hyggen bredte 

sig. 

 

Legestuen arrangerede vi med 

masser af spil, udstyr til fangst af 

insekter, 7 dyre- og planteplakater; 

her var tegneudstyr, bøger og 

tegneserier - en oase til morgenerne 

eller en rolig stund. 

 

Vi havde igen i år vores madmor 

Rita med, og hun gjorde stor glæde 

ved alle måltider med livretter 

såsom boller i karry, lasagne og 

pizza og varmt brød + Bellas 

havregrød hver morgen.  

 

Holdet med de næstældste stod for 

’SundSlikKiosken’. Ved 2-tiden 

blev der ringet med klokken, og på 

ingen tid dannedes en lang kø af 

begejstrede kunder, som købte 

nødder, tørret frugt ol. 

 

Vore store hits var at bade i 

Østersøen og fantastiske bålaftener 

med Christian og Jonathan. 

Friheden og skønheden i de sene 

aftentimer på stranden med glade 

venner var uovertruffen! 
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Jonathan holdt en flot fodbold-

turnering, og der var masser af 

badminton-kampe hver dag. Vi havde 

netop oplevet EM i fodbold, så 

stemningen var lagt! 

 

Jo – vi havde en fantastisk SFO-koloni!  



 8 

Årets første 

forældremøder 
 

Og så blev det nye skoleår skudt i gang med 

forældremøder i alle klasser.  

 

Over to eftermiddage mødtes forældre med 

klasselærere for at høre om årets planer.  

 

Vi glæder os helt bestemt til at genoplive den 

almindelige skoledag med undervisning og en 

masse spændende aktiviteter.    

 

 

Nyt elevråd 
 

I slutningen af august nåede vi også at 

vælge nyt elevråd.  

 

Repræsentanter og suppleanter fra 5. til 

9/10. klasse mødtes og der blev valgt 

formand.  

 

Elevrådet består nu af:  

 

Nina – formand – fra 7. klasse 

Lisa og Jamilla fra 5. klasse 

Michael og Michela fra 6. klasse 

Alex fra 7. klasse 

Angelina og Thalia fra 8. klasse 

Isabella fra 9/10. klasse  

 

Vi drøftede også 

elevrådets 

opgaver og der 

blev aftalt ny 

mødedag.   

 
                      Nina 
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FØRSTE SKOLEDAG! 

         
                                                              

Et KÆMPE velkommen til 20 herlige børn,                 

som er startet i 0. klasse.   
 

Det var en stor dag! 
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Plastikdragter på mannequiner 
 

7. klasse startede på deres første forløb i faget Håndværk & Design med at designe 

dragter/kjoler i plastik på og sætte det på vores mannequiner, som vi skaffede fra 

dametøjsforretningen, Joh. Clausen, i Næstved ganske gratis. 

Eleverne gik til opgaven med stor energi og blev lidt ærgerlige over, at de allerede skulle 

rydde op – men sådan er det, når man er kreativ. Så går tiden alt for hurtigt. 

 

Og hvorfor kaster vi os så over opgaven med at lave dragter og kjoler i plastik? Dels ville vi 

gerne prøve at arbejde med et materiale, som er uprøvet, og hvilke muligheder og 

begrænsninger giver materialet? Det er også et billigt materiale, som tåler at man 

eksperimenterer, mens stof er langt dyrere. Eleverne skal dog også arbejde med tekstil, så 

snart de har afprøvet deres evner på plastik. 

 

En gruppe blev udfordret af et sæt ærmer, som ikke kunne sættes på mannequin-dukken. Her 

var de nødt til at skille dukkens beslag og bearbejde dem, så ærmerne kunne komme på. Det 

er jo bare ekstra god læring i et fag som Håndværk & Design. 
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Evaluering af 2020-2021 og generelle tiltag i det 

nye skoleår  

 

Aktiviteter i 2020-2021 

Efter Sommerskole, Sommer-SFO og SFO-koloni blev dørene slået op til et nyt skoleår den 

10. august 2020.     

Fra årets start foregik undervisningen på skolen – dog med krav om afspritning, afstand og 

fokus på hygiejne.  

Vi afholdt opstartsmøder, 9. tog på studietur til Edinburgh, vi fik besøg af Ungdomsskolen 

og Cirkus Naturligvis, og forskellige klasser besøgte Nationalmuseet og deltog i forløb på 

Københavns Universitet. Lige før efterårsferien nåede vi også at afholde en spændende 

temauge, motionsdag og årets første terminsprøver.     

Men så blev restriktionerne skærpet den 23/10. Med et forsamlingsforbud på 10 blev vi nødt 

til at aflyse arbejdsweekender, Bogklub, fejring af det Grønne Flag, lejrskoler, studieture, 

aktiviteter om valg af uddannelse, elevråd, forældremøder, forældrekonsultationer, March for 

Menneskerettigheder, Julefest, Luciakorets optræden – og alle andre aktiviteter, som er med 

til at skabe spændende undervisning og sammenhængskraft mellem elever, lærere og 

forældre.    

Den 9/12 blev eleverne fra 5. til 10. klasse sendt hjem til fjernundervisning, den 18/12 fulgte 

0. til 4. klasse efter – og så slukkede vi lyset og holdt juleferie.  

Den 29/12 fik vi at vide, at fjernundervisningen skulle fortsætte indtil 18/1 – en periode der 

sidenhen blev forlænget til 7/2 og igen til 28/2.     

Den 8/2 vendte 0. til 4. klasse tilbage til nødundervisning på skolen – det var herligt! – mens 

5. til 10. skulle fortsætte med fjernundervisning.  

Den 24/2 fik vi den besked, at 5. til 8. klasse skulle fortsætte med fjernundervisning, mens 

afgangsklasserne måske kunne vende tilbage den 15/3.  

Den 15/3 fik 5. til 10. klasse lov til at være på skolen én dag om ugen til udendørs 

undervisning.   

Den 24/3 fik 5. til 10. klasse lov til at være på skolen med 50% fremmøde – skiftevis én uge 

på skolen og én uge hjemme.   
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Den 6/5 måtte alle elever modtage nødundervisning på skolen hver dag – dog i adskilte 

bobler og med tilbud om testning. Dermed kunne vi i afholde afgangseksamener for eleverne 

i 9. og 10. klasse i dansk, matematik og engelsk – prøverne i de andre fag var aflyst.           

Den 23/5 fik vi lov til igen at afholde bestyrelsesmøder, forældremøder og 

forældrekonsultationer, generalforsamling, fest for afgangseleverne, lejrskoler og SFO-

koloni – så vi fik travlt med at indhente en masse forsømte aktiviteter – blandt andet 6. 

klasses teaterstykke, hvilket var noget af en bedrift! 

Den 14/6 blev boblerne afskaffet – og så var der åbnet for en almindelig skoledag frem til 

sommerferien – dog med krav om afspritning, afstand og fokus på hygiejne. 

Vi nåede også at få coronaen indenfor dørene. Hen over året blev fem klasser sendt hjem 

som nære kontakter og 12 elever samt 5 lærere testede positiv – heldigvis uden dramatik og 

svære tilfælde.    

 

Undervisningsplaner og elevplaner for det nye skoleår 

I december 2020 var vi nødt til at skrotte årets undervisningsplaner og elevplaner, da de ikke 

fungerede sammen med fjernundervisning og nødundervisning.  

Fra starten af det nye skoleår genoptager vi brugen af disse værktøjer.  

Lærerne har derfor gennemgået Fælles Mål og igen ajourført undervisningsplaner og 

elevplaner, så de er parate til skoleåret 2021-2022. 

Undervisningsplaner, elevplaner og skoleskemaer ligger på vores hjemmeside. 

Mens undervisningsplanerne er bindende, er elevplanerne fortsat retningsgivende for 

elevernes faglige progression.     

 

Løbende evaluering 

Elevplanerne er et godt redskab til at følge hver elevs faglige fremskridt – med dem kan vi 

anerkende god indsats og opdage, hvor der skal sættes ind.       

Brugen af elevplaner som middel til løbende evaluering genoptages fra starten af det nye 

skoleår.  

Der bliver selvfølgelig en del at indhente fra sidste års begrænsede undervisning.  

      

Personale 

I skoleåret 2020-2021 ansatte vi Anna Lomeli som klasselærer for 1. klasse. Yderligere blev 

Pia Svensson ansat som støttelærer og Troels Wille som medhjælper i SFO’en.   
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Skoleårets eksamensresultater 

I slutningen af skoleåret gik 22 elever fra 9. klasse og 10 elever fra 10. klasse til eksamen i 

dansk læsning og retskrivning, dansk skriftlig fremstilling, matematik med og uden 

hjælpemidler samt mundtlig dansk. Eleverne fra 9. klasse gik desuden op i mundtlig engelsk. 

Naturfag samt udtræksfagene historie og idræt var aflyst for 9. klasse. Fysik var aflyst for 10. 

klasse. Årskaraktererne i de aflyste eksamensfag blev overført som eksamenskarakterer.  

9. klasses gennemsnit blev 7,4. 

10. klasses gennemsnit blev 5,6. 

Alle elever fortsætter med deres ønskede uddannelser. 

Og det er et godt resultat – især når man medregner alle de forhindringer, som eleverne 

stødte på i løbet af skoleåret!    

 

Tiltag i det nye skoleår 

Da vi ikke kan bruge det forgangne zig-zag-skoleår til at afgøre hvilke tiltag, der skal 

foretages på skolen, genoptager vi forrige års fokuspunkter – dog med den tilføjelse, at en 

masse aktiviteter skal ”genoplives”.   

Derfor er fokuspunkter for skoleåret 2021-2022 følgende:  

A: I det nye skoleår skal vi først og fremmest puste liv i alle de aktiviteter, som blev 

tilsidesat under corona-krisen:  

 

• Undervisning efter almindelige skemaer 

• Lektiecafé 

• Tosprogsundervisning  

• Brug af elevplaner 

• Terminsprøver og fuld eksamen 

• Elevråd og Miljøråd 

• Trivselsundersøgelse og faglige undersøgelser 

• Lejrskoler og studieture 

• Julefest og Sommerfest 

• Fejring af to Grønne Flag  

• Luciakor 

• Forældremøder og forældrekonsultationer 

• Læringsseminar for forældre  

• Informationsaftener om uddannelse 

• Teateraftener 

• Bestyrelsesmøder og Generalforsamling 

• Overnatninger på skolen 

• Bogklubben 
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• Arbejdsweekender 

• Lærermøder og pædagogiske dage for lærere 

• Aktiviteter på tværs af klasserne 

• Deltagelse i aktiviteter udenfor skolen 

• Aktiviteter med forskere, politikere, underholdere og andre på skolen  

 

B: Sprog er nøglen til kommunikation, forståelse og dygtighed. Vi skal have fokus på 

udvikling af elevernes ordforråd:  

1) Styrke elevernes eleverne i at formulere sig skriftligt på dansk 

2) Gøre de 120 mest brugte danske ord til en sikker del af elevernes ordforråd så tidligt 

som muligt. 

3) Sørge for, at eleverne har let adgang til ordbøger så tidligt som muligt, og at de 

mestrer brugen af både fysiske og digitale ordbøger.   

 

C: Indsatsen med at fastholde en god omgangstone blandt ledelse, lærere og elever 

fortsættes. Som konsekvens af dette, skal vi udskrive elever, som vedvarende skaber utrygge 

omgivelser, trods lærernes og ledelsens indsats med at afhjælpe situationen.  

 

D: Vi fortsætter med at udvikle undervisningen i dansk og matematik for at 

1) Styrke elevernes evne til at læse mellem linjerne, og 

2) Styrke matematik i anvendelse på alle klassetrin.     

 

E: Og endelig holder vi fast i at forbedre undervisningsmaterialet med følgende krav:    

1. Materialet skal sprogligt og opsætningsmæssigt være indbydende. 

2. Materialet skal have klare definitioner af fagord. 

3. Materialet skal udfordre eleverne maksimalt uden at vanskeliggøre emnet unødigt. 

4. Materialet skal være tilrettelagt, så teoretisk studie foregår på skolen, mens praktisk 

afprøvning og anvendelse også kan ske udenfor skolen.    

5. Materialet skal inspirere eleverne til at foretage egne undersøgelser. 

Vi oplever en accelererende udvikling af digitale undervisningsmidler, som lever op til disse 

krav. Eleverne forstår emner med større lethed og de tager større ansvar for egen læring. 

I det nye år vil vi fortsat afprøve og indføre it-baserede løsninger, hvor de retter sig efter 

ovenstående fem krav.         

Det gælder fortsat, at lærerne selv må indsamle og forfatte materiale, hvis udbyderne ikke 

tilbyder det.     
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Afslutning 

Med lærernes, elevernes og forældrenes udholdenhed, omstillingsparathed og opfindsomhed 

lykkedes det at få fjernundervisningen og nødundervisningen til at fungere.  

Ikke at de kan erstatte almindelig undervisning med tilstedeværelse, undersøgelser og 

oplevelser – men sikke en indsats!    

Sideløbende med fjernundervisningen gjorde lærerne et kæmpe stykke arbejde med 

nødundervisning på skolen af 25 elever, som havde det svært med fjernundervisningen.  

SFO-personalet tog sig godt af de små elever gennem hele året – både med nødpasning og 

ferieaktiviteter.  

Lærerne i udskolingen gjorde desuden en formidabel indsats med eksamenseleverne.    

Tak til alle! Trods bump og bunkevis af forhindringer på vejen klarede vi det sammen.  

Nu ser vi frem til et helt nyt skoleår, hvor vi skal genoplive alle de aktiviteter, som skaber en 

spændende og lærerig hverdag på skolen!      

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

                                  Niels Bergstedt                              Anna Buch Lawaetz 

                                  Skoleleder                                      Viceskoleleder 
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De nye corona-retningslinjer 

 

I slutningen af august måtte vi sende hele 2. klasse og størstedelen af 4. klasse hjem som 

nære kontakter – vi skal fortsat være opmærksomme og holde corona-smitte ude af huset! 

Testning 

Der opfordres fortsat til to ugentlige tester af elever fra 12 år og ansatte. Dette gælder ikke 

for personer, som er immune eller har påbegyndt vaccination. 

Testning foretages på skolen indtil 1. oktober – mandage og torsdage 9:30 til 10:00. 

Alle børn og unge, som skal testes, skal have skriftlig forældretilladelse. 

 

Ved tilfælde af smitte 

En corona-smittet elev eller lærer skal selvfølgelig ikke komme i skole. 

Hvis en person på skolen udviser symptomer på corona-smitte, skal personen holdes adskilt 

fra andre, indtil personen kan hentes eller selv tage hjem. 

En person med symptomer anbefales at gå i selvisolation og blive PCR-testet (den i halsen!). 

Ved negativ PCR-test ophæves isolationen. 

Ved positiv PCR-test skal personen forblive isoleret indtil én af følgende: 

• 48 timer efter sidste symptomer. 

• 10 dage efter symptomstart, hvis man har haft to feberfrie dage og har det 

betydeligt bedre. 

• 7 dage efter testen blev taget, hvis man ikke har haft symptomer. 

Hvis I ikke ønsker at lade jeres barn blive testet, skal barnet blive hjemme i isolation indtil 

48 timer efter symptomerne ophører. 
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Nære kontakter 

Nære kontakter er: 

• Alle der bor sammen med én, der er corona-smittet. 

• Alle der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. kram) eller direkte kontakt til 

sekreter (f.eks. hoste eller nys) fra én, der er corona-smittet. 

• Alle der har været indenfor 1 meters afstand i mere end 15 minutter til én, der er 

corona-smittet (f.eks. samtale) – dog indenfor 2 meter, hvor der er øget risiko for 

smitte (f.eks. sang eller rum med dårlig udluftning). 

En nær kontakt skal hjemsendes, gå i selvisolation og blive PCR-testet på dag 4 og 6 efter 

kontakt. 

Vi skal ikke længere sende hele klassen hjem, når én elev er smittet – i stedet skal vi selv 

vurdere hvem, der er nære kontakter – og kun de skal sendes hjem.    

Hvis I ikke ønsker at lade jeres barn blive testet, skal barnet blive hjemme i isolation til og 

med 7 dage efter den nære kontakt – men det er en kæmpe hjælp for skolen, at alle nære 

kontakter bliver testet, så vi kan vurdere, om der skal foretages andet med andre elever og 

lærere.  

En nær kontakt, der tidligere har været smittet eller er færdigvaccineret, behøver ikke at gå i 

selvisolation men bør fortsat blive PCR-testet på dag 4 og 6 efter kontakt. 

Anden kontakt er personer, som omgås en smittet person regelmæssigt uden dog at være nær 

kontakt. En anden kontakt anbefales at blive PCR-testet 1 gang hurtigst muligt – dog uden 

selvisolation. 

Ler i undervisningen 
 

Et af de værktøjer, vi bruger i undervisningen, er 

at lave demonstrationer med ler.  

 

I 6. klasse arbejder vi med naturkatastrofer, og her 

er en af opgaverne, at eleverne skal lave en ler-

demo af en naturkatastrofe. 

 

Her elevernes bud på en tsunami og en tornado. 
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På universitetet med 8. 

klasse 
 

8 klasse har været til et forløb på Københavns 

Universitet, hvor eleverne skulle undersøge 

effekten af mad og motion på deres 

blodsukker.  

 

Eleverne blev delt op i grupper hvor en 

person i hver gruppe skulle have målt 

blodsukker 3 gange. Nogen skulle spise, 

mens andre ikke skulle, nogen skulle 

motionere, mens andre ikke skulle. 

 

Resultatet var tydeligt: Når man spiser mad, 

stiger blodsukkeret, men fordi kroppen 

justerer blodsukker-niveauet, så kan man se, 

at det falder når der er gået noget tid, her ca. 

30 min. Hvis man dyrker motion, falder 

blodsukkeret, fordi kroppen bruger det.  

 

På universitetet med 9/10. klasse 
 

9/10. klasse var også på Københavns 

Universitet, hvor de deltog i et forløb 

om det skjulte sukker i fødevare. 

 

Her skulle eleverne smage på 

forskellige mad- og drikkevarer og 

måle indholdet af sukker.  

 

Der var nogle overraskende resultater. 

For eksempel er der mere sukker i et 

råt løg end i et modent æble!  

 

Der var også en øvelse i smagstest af 

en madvare. Her fik eleverne fire 

smagsprøver, som de skulle analysere.  

 

Det var spændende at se resultaterne. 
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Og vi er alle i gang… 
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