
Utroligt hvad vi kunne nå! 

 
Grundet efterårsferien var oktober egentlig en kort 

skolemåned – men alligevel blev den pakket med en 

masse spændende aktiviteter!  

 

Vi startede med en produktiv og hyggelig 

arbejdsweekend, hvorefter der var uddannelsesaften for   

8-10. klasses forældre, temauge med overskriften Do It 

Yourself og terminsprøver. Vi nåede at afslutte et to-ugers 

forløb, Skolevalg – og så var der både Motionsdag og 

Eagle Watch Force 2021, før vi tog en velfortjent 

efterårsferie.    

 

Ud over det bød oktober også på teatertur, besøg på Skills 

og Politikens udstilling World Press Photo – og 

forældrekonsultationer i flere klasser.  

 

Herlig måned! 

 

I dette nummer af Kildeskolenyt! kan du også se den 

skriftlige aftale, som vi nu laver med alle elever fra 4. til 

9/10. klasse – for selv om vi er rigtig glade for elevernes 

brug af it, kan mobiltelefonerne sagtens forstyrre både 

undervisning og læring.    

 

Og husk nu at sætte kryds i kalenderen – for børnene er 

ved at forberede sig på underholdningen til årets Julefest, 

som vi endelig kan afholde igen – det sker lørdag den 4. 

december.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   

Kildeskolen  

Høffdingsvej 14 

2500 Valby 

Kontor: 38790140 

Lærervær.: 38797140 

 

November 2021 
21. årgang nummer 10 

Indhold: 
* Kalender 

* Lejrskole for 3. klasse 

* Eaglewatch Force  

* Sidste nyt om corona 

* World Press Photo 

* Med 8. på Skills-intro 

*  Nørrebro teater 

* Skolevalg 

* TEMAUGEN 

* Arbejdsweekenden 

* Aftale om it-udstyr  
 

© 2021 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. 
 



 2 

Skolekalender  

November                                                                               
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mandag 1.  

Tirsdag 2. Forældrekonsultation 8. klasse 

Onsdag 3.  

Torsdag 4.  

Fredag 5.  

  

Mandag 8.  

Tirsdag 9. Forældrekonsultation 4. klasse 

Onsdag 10.  Forældrekonsultation 6. klasse 

Torsdag 11.  

Fredag 12.  

  

Mandag 15.  

Brobygning 9/10. klasse 

Tirsdag 16. Politiker for 1 dag – 8. klasse  

Onsdag 17.   

Torsdag 18. Forældrekonsultation 0. klasse 

Fredag 19.  

  

Mandag 22.  

Tirsdag 23. Politiker for 1 dag – 9/10. klasse 

Onsdag 24.  

Torsdag 25.  

Fredag 26.  

  

Mandag 29.  

Tirsdag 30.  

  

 

Sæt kryds i kalenderen!   

Lørdag den 4. december  

har vi atter Julefest! 
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Lejrskole 

for   

3. klasse  
 

 

Skøn tur midt i 

skoven! 

 

Det var dejligt 

endelig at være 

afsted på lejrskole. 

Vi boede i Grantoppen i Hvalsø, nær Roskilde - midt 

ude i skoven – og vi oplevede en masse ting.  

 

Vi var i Roskilde Domkirke, som var meget 

imponerende, og vi var så heldige at høre orgelspil 

og fik forklaret og set en film om, hvordan Dronning 

Margrethes sarkofag er blevet skabt. 

 

Derudover var vi på Vikingeskibsmuseet, hvor vi 

hørte om Vikingernes tur til Grønland, og derefter 

legede vi vikingelege – det var sjovt og voldsomt. 

 

Vejret var generelt godt, og vi fik lavet aftensmad på 

bål, sunget og fik dessert bestående af skumfiduser med chokolade i Mariekiks. En klar aften 

gik vi ud for at se på stjernerne, først uden lommelygterne tændt, bagefter med dem tændt. 

Det var et sjovt eksperiment. 

 

Den omkringliggende natur var utrolig smuk 

med massevis af plads til at lege. Der blev 

fundet både frøer og larver og vandløb med 

mudder. Derudover gik vi en lang tur til 

smukke Avnsø, hvor træerne blev flittigt brugt 

til at klatre i. 

 

Og så så vi en rovfugl, som ifølge en af 

drengene klart var en Kongeørn! 
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Overlevelsestur 

Eaglewatch Force 

2021 
 

Overlevelsestur Eaglewatch Force 2020 

blev til 2021, så der var sitren, 

spænding og rastløshed, da vi endelig 

drog mod Falster. 

 

Deltagere fra 6-8. klasse blev mødt af 

Dennis og ledt ud til Orupgaard 

Flyveplads til et id-tjek kl. 21.45.  

 

Pludselig kom soldaterne derude under 

angreb, og forældrene måtte følges ud 

beskyttet af en kørende patrulje, mens 

deltagerne trængte ind i området i 

retning af første kontaktpunkt.  

 

Undervejs kunne de støde på 

Ulvekoblet (deltagere fra 9. klasse), 

som var ude efter deres slik.  

 

 

 

Deltagerne kom forbi første 

kontaktpunkt og videre i mål i 

fin stil kl. 01.30 – selvom 

soldaterne smilede og kløede 

sig i nakken, da en gruppe på 

syv kom marcherende hen ad 

vejen, larmende, legede med 

deres lygter og i modlys fra 

Månen – de trodsede alle 

regler for patruljetjeneste.  

 

Hjemmeværnet havde 

Ulvekoblet i et jerngreb, så de 

fik ikke taget noget slik i denne 

omgang.  
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Lørdag havde 

Hjemmeværnet brug for 

deltagernes hjælp til at 

lave sandwich. Dennis 

havde stegt frikadeller 

af kyllingekød med en 

virkelig god opskrift på 

æggesalat. Opskriften 

på kartoffelsalaten til 

grillaftenen var lige så 

god, men blev endnu 

bedre, da Storm og Nina 

smagte den til. Der blev 

hyggesnakket omkring 

bordet imens, og 

deltagerne kom tættere 

på hinanden. 

 

Resten af lørdagen stod den på samarbejdsøvelser såsom at fastspænde en såret på båre. De 

store samarbejdsevner kom i spil, da to pavilloner skulle rejses i en fart, da det begyndte at 

regne – 10 minutter efter havde deltagerne et herligt sted at sove for natten.  

 

Da vejrguderne var færdige med at sende sine byger, kunne soldaterne gøre grillen klar, 

mens deltagerne lærte, hvordan man forbereder en due til grillen – det var deltagernes 

aftensmad.  

 

Når deltagerne ikke bakkede hinanden op eller glemte at passe på deres ting, var der kontant 

afregning i form af mavebøjninger, armbøjninger og englehop.  

 

På et tidspunkt spurgte én af dem, om der var mere morgengymnastik. Den tog Dennis som 

et ønske og satte deltageren i udgangsstilling til 10 armbøjninger. Dennis smed sig ved siden 

af og sagde, ”Jeg er med dig – jeg gør, hvad du gør!” Pludselig smed alle de andre deltagere 

sig også, og vi tog 10 armbøjninger sammen. Vi sluttede af med et gruppekram med ordene, 

”Se, vi bakker dig op, når du har brug for det, og vi forventer du gør det samme for os!”. 

 

Deltagerne blev afhentet kl 9 søndag morgen. De faldt i dyb søvn allerede inden bilerne 

nåede byskiltet udad Nykøbing Falster. 

 

Og det var så afslutningen af en herlig og udfordrende weekend! 
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World Press Photo med 8. og 9/10. klasse 

 
I dansk har vi hvert år 

pressefotos på vores 

eksamenspensum, og dermed 

er det en ren gavebod for os, 

at Politikens Hus udstiller 

vinderne af konkurrencen 

World Press Photo.  

 

Vi var så heldige at få billetter 

og oplevede 2020’s problemer 

gennem dygtige fotografers 

linser. Til sommer kan 

eleverne så vælge at bruge et 

af udstillingens fotografier til 

deres eksamen. 
 

 

 

I Nørrebro Teater med 9/10. klasse 
 

 

En tirsdag aften besøgte 

9/10. Nørrebro Teater, hvor 

vi skulle opleve Søren 

Pilmark i rollen som læge i 

Henrik Ibsens stykke En 

Folkefjende.  

 

Det var en fantastisk og 

overraskende aften, da 

stykket var moderniseret, og 

det derfor bød på et mere 

nutidigt sprog og en hel del 

relevante politiske 

ukorrektheder.  

 

Før stykket mødte klassen 

nogle af skuespillerne og 

havde mulighed for at stille spørgsmål, hvilket nogle af eleverne gjorde - dejligt at opleve 

den virkelige verden! 
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Skolevalg  
 

Skolevalget 2021 blev langt om 

længe afholdt – det skulle have 

været afholdt i januar 2021, men 

blev rykket på grund af corona. 

 

I år fik vi desværre ikke et 

debatarrangement på skolen, da 

valget lå i samme uge som 

terminsprøver og temauge.  

 

Efter et to ugers forløb fik alle 

elever i 8. og 9/10. klasse afgivet 

deres stemmer, og vi fik et 

resultat, som ikke langt fra landsresultatet. I kan se resultaterne på skolevalg.dk 

 
 

Uddannelsesaften 
 

Det blev til en spændende aften med 

vores uddannelsesvejleder Katja, der 

besvarede en hel masse spørgsmål om 

vejledningen i 8. og 9/10. klasse.   

På Skills-intro-besøg 

med 8. klasse 
 

I starten af oktober var 8. klasse på Skills-

intro-besøg – et besøg, der skulle gøre dem 

klogere på egne evner og åbne øjnene for, 

hvor mange uddannelsesmuligheder der er. 

 

Til sidst prøvede de kræfter med en stafet i 

samarbejde. Dejlig dag. 

http://skolevalg.dk/
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Temaugen  
 

Mandag til torsdag i uge 41 havde vi temauge på skolen.  

Temaet var DO IT YOURSELF, hvor eleverne skulle lave forskellige ting selv.   

  
0. klasse 
 

Vi lavede selv smør af fløde, som skulle rystes meget, 

meget længe. Der var ømme arme hos nogle dagen efter. 

  

Vi lavede også jordbærsyltetøj fra bunden.  

Derudover lærte vi hvor mælk kommer fra og hvor mange 

forskellige ting der kan laves ud af det.  

 

Onsdag lavede vi fantasifulde ting ud af skumkugler der er 

fyld når man får en pakke. Der var rigtig gang i ‘gør det 

selv’.  

 

Torsdag skulle der smages på herlighederne og det var en 

succes.  

 

 

1. klasse 
  

Kort og godt – vi har: 

   

• Lavet Gammeldags æblekage 

• Bygget modelbureau 

• Syet med filt 

• Lavet figurer af trylledej 

• Hørt foredrag om Grønland  

 

• Lavet smykker af perler 

• Lært at pakke gaver ind  

 

Så det var en dejlig uge! 
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2. klasse 
 

Vi tog i Hareskoven og fandt en masse flotte ting 

og lærte om de forskellige træer.  

 

Vi fandt egetræer og agern, bøgetræer og bog, 

gran og grankogler samt kastanjer. Og 

selvfølgelig en masse blade!  

 

Tilbage på skolen lavede vi vores egen trylledej, 

som kun består af salt, mel, olie og varmt vand.  

 

Med vores ting fra naturen, kunne vi lave 

pindsvin og egern i trylledejen. Vi brugte f.eks. 

grankogler som haler til egernene.  

 

Vi lavede også tegninger med ansigter og limede 

blade på som hår. Og så pyntede vi vores dør 

med en masse fine og ægte efterårsblade. Kom 

endelig forbi og kig!  

 

Det var en sjov og dejlig uge med tid til fordybelse og oplevelser i og med naturen.   

 

 

3. klasse 
 

Første dag var vi ude at gå efter kort. Det var ikke helt 

let, men til sidst nåede vi frem. 

 

Vi prøvede også at gå efter google maps. Det var noget 

nemmere. 

 

Næste dag lavede vi flotte kreationer med trylledej. 

 

Om eftermiddagen blev vi udfordret. Vi skulle alle lave 

vores egen drage. Det var ikke helt nemt. Til sidst var 

alle færdige, og dragerne blev testet.  

 

Næste dag var vi i køkkenet. Vi lavede spændende sund 

mad. Inspiration til madpakken. Børnene elsker at lave 

mad. Måske skal de lidt mere i køkkenet hjemme og lave 

egen madpakke.  
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Derefter skulle vi lave fine punge. Først 

skulle de fine farver vælges i stof og tråd og 

så kunne vi gå i gang. Resultatet blev nogle 

flotte punge. 

 

Sidste dag talte vi om, hvordan man dækker 

et fint bord, og vi lavede servietblomster. Til 

sidst lavede vi vores egen Nutella, som 

smagte rigtig godt. 

Da vi rundede temaugen af, var alle enige. 

Det havde været en sjov uge.  

 

4. klasse 
 

Om mandagen vi i 

Hareskoven, hvor vi blev delt 

op i tre hold, som skulle bygge 

huler fra bunden.  

 

Tirsdag skulle vi til workshop 

om at bygge drager. Det kom 

der mange forskellige ud af 

det, og efter workshoppen tog 

vi ud og prøvede dem.  

 

 

Onsdag lavede vi lækker 

frokost med 3. klasse og 

bagefter skulle vi male vores 

egne kopper med 

porcelænstusser. De blev 

meget forskellige og meget 

flotte.  

 

Torsdag syede vi alle 

sammen flotte penalhuse. 

Dagen blev sluttet af med at 

snakke om hvad vi havde 

lært.    
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5. klasse 
 

Vi startede ugen med at lære om at 

færdes efter kort. Vi tog til 

Frederiksberg Have, og grupperne 

skulle finde seks poster og svare på 

et spørgsmål hvert sted. Det var god 

træning i at læse et kort, og solen 

skinnede den dag. 

 

 

Om torsdagen var vi på en dejlig tur til 

Valby Parken. Vi lærte om ildens 

historie, afprøvede flint og fyrtøj på det 

bål-kursus vi fik. Til sidst skulle vi selv 

lave bål og vi havde medbragt 

snobrødsdej. 

 

Tilbagemeldingerne fra eleverne i slutningen af ugen viste stor tilfredshed med 

ugen. Både det kreative på skolen og turene ud af huset fik en rigtig god bedømmelse. 

 

6. klasse 
 

Elevernes stolthed over selv at have 

lavet noget, som de helt spontant har 

brugt deres viden fra Lær at Lære til at 

udføre, satte virkelig god stemning i 

temaugen. 

 

Man skal f.eks. forstå forskellen på liter 

og deciliter. Man skal vide hvad det 

betyder, om man bruger det ene eller 

det andet bor, når man borer hul i sin 

flagstang, vide hvad det endelige mål 

er, og i hvilken rækkefølge gør man 

tingene, for at lave en god pizza.  
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Elevudtalelserne fra 6. klasse fortæller klart, at 6. klasse kan koordinere teori og praksis – de 

er både nysgerrige og kreative.   

 

Og hvad sagde de så?  

 

"Jeg havde det sjovt og hyggeligt 

med mine venner" - "Det sjoveste 

var det med træ, at bruge værktøj 

og lave en flot flagstang" - "Det 

bedste var at lave mad og spise det 

bagefter - fordi det smagte godt" -  

"Det bedste var at lave flagstang" - 

"Sjovt at bruge sine hænder på en 

anden måde - sjovt at prøve noget 

nyt i skolen" - "Sjovt og spændende 

at lave noget kreativt - noget andet i 

skolen" - "Jeg har lært nogle nye 

måder at sy på, nu kan jeg sy. Jeg 

kan godt lide at være fingerfærdig - 

elsker at sy" - "Jeg kunne lide det 

med flagstangen og at sy, fordi jeg lærte nogle ting, som jeg ikke kunne før" - "Sy, fordi det 

var sjovt. Jeg kan personligt godt lide at sidde og nørde med sådan noget" - " Flagstangen var 

det bedste, jeg kan godt lide at lave noget med hænderne" – ”Det var en SJOV uge". 

 

7. klasse 
 

I løbet af ugen deltog vi i 

de fire workshops der var 

arrangeret, alle 

virkelige spændende og 

kreative forløb.  

 

Især syning blev et hit, som 

nogle elever selv sagde, 

godt nok længe siden de 

sidst havde prøvet det.  

 

Dertil er det at være nede i 

køkkenet og lave mad altid 

sjovt. 
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Udover de fire workshops 

havde klassen også én om 

salg – om hvordan man 

sælger og kan tjene penge til 

klassekassen.  

 

For flere penge i 

klassekassen = flere fede 

ture, som den vi havde på 

Bornholm.  

 

Eleverne lærte at fastlægge et produkt, om 

formålet med salg og generelt om god 

kommunikation.  

 

Det bliver spændende at se, hvor mange 

lodder vi kan få solgt, og hvilke andre ideer 

vi får. 

 

 

 

8. klasse 
 

To hold kastede sig over 

opgaven at designe et 

kabinet til den fedeste 

gamercomputer. Der blev 

brugt dele fra en gammel 

computer, og når delene 

blev monteret i det nye 

kabinet, skulle 

computeren fungere igen.  
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Andre grupper valgte at følge vejledningen til en 

grundkasse med faste mål, men kom alligevel 

frem til at videreudvikle den. 

 

Et hold blev færdig med en trekantet soundbar 

med bluetooth højttalere. Da LED-lyset blev 

monteret, måtte den op på lærerværelset og 

beundres. 

 

Et hold lod sig 

inspirere af 

tidligere 8. klasse 

og arbejdede med 

sekskanter og kantliste i metal. 

 

Undervejs fandt eleverne ud af, at anvendt matematik er en 

særdeles spændende del af faget. Det var næsten umuligt at 

komme udenom en eller anden form for matematisk problem, 

som skulle løses for at komme videre i projektet. 

 

Det hold, der kastede sig over ideen med en REDBULL-dåse 

som et kombineret køleskab og højttaler, stod over for et stort 

og vanskeligt projekt.  

 

Læreren skaffede holdet ud på TEC-karosseriuddannelsen i 

Hvidovre, som hjalp eleverne med udskæring, at valse pladen i 

bue og at svejse pladen sammen som en cylinder. 

 

 

Og 9/10. klasse? – ja, de skulle bare til terminsprøver! 

Kære forældre,  

 

Hvis I har små børn, der skal skrives op til at starte i Kildeskolens 0. 

klasse, skal I give besked til Marie på kontoret.  

 

Ring 38790140 eller send en mail til info@kildeskolen.dk     

mailto:info@kildeskolen.dk
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Motionsdag   
 

Fredag den 

15/10, sidste 

skoledag før 

efterårsferien, 

stod traditionen 

tro i idrættens 

tegn.  

 

Alle eleverne fra 

klasserne fra 0-

8. var delt op i 

hold på tværs af 

klasserne. Hvert 

hold skulle finde 

på deres eget 

holdnavn og  

 

 

kampråb, som de skulle sige 

ved de forskellige poster – de 

skulle nemlig dyste mod 

hinanden i 4-kamp, der bestod 

af tovtræk, sækkeløb, 

høvdingebold og kartoffelløb.  

 

Ved hver post blev der 

kæmpet, råbt kampråb og 

heppet, så det kunne høres 

langt ned ad Høffdingsvej.   

 

Ved hver post fik holdene 

point, og til sidst var det 

Krigerne med 84 point, der løb 

med sejren.   
 

Det blev en skøn fredag – og så 

var der efterårsferie!   
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Arbejdsweekend 
 

I weekenden den 2. og 3. 

oktober havde vi 

arbejdsweekend – og det var 

helt utroligt, hvad der blev 

ordnet. Der blev både malet, 

rengjort, repareret, vasket og 

ryddet op.  

 

Ja – det var tydeligt, at vi 

sidst havde arbejdsweekend 

for to år siden.    

 

Vi takker for det store 

fremmøde! 
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Aftale om brug af elektronisk udstyr     

Af Niels Bergstedt, skoleleder 

 

 

Kære forældre,  

 
Elektronisk udstyr er mobiltelefoner, tablets, computere og 

elektroniske spil. 

 

Eleverne kan bruge deres elektroniske udstyr til at lære mere – men det kan også 

forstyrre deres skoledag!  

 

Da vi ønsker at styrke undervisningen og skabe mere nærvær, går elevrådet rundt i 5-10. 

klasse i den kommende tid for at få en skriftlig aftale med alle elever.  

 

Aftalen er:    

 

1) Mit elektroniske udstyr må kun være fremme i timerne, når det skal bruges i 

undervisningen, og når jeg har aftalt det med min lærer.  

 

2) Mit elektroniske udstyr skal blive i et aflåst undervisningslokale, når jeg har frikvarter. 

 

3) Mit elektroniske udstyr må kun være fremme i lektiecaféen, når det er aftalt med min 

lærer – ellers skal det ligge i min taske. 

 

4)  Mit elektroniske udstyr skal altid ligge i min taske, når jeg er i SFO’en. 

 

5) Mit elektroniske udstyr må kun bruges på ture ud af skolen, når jeg har aftalt det med 

min lærer. 

 

6) Hvis jeg bryder reglerne 1 til 5, tager læreren mit elektroniske udstyr, og jeg får det 

først tilbage, når jeg skal hjem fra skole. 

 

7) Hvis jeg bryder aftalen flere gange, mister jeg retten til at bruge mit elektroniske 

udstyr på skolen. Jeg skal ansøge min klasselærer skriftligt om at få lov til at bruge det 

igen. 

 

8) Jeg forstår, at skolen ikke erstatter mit elektroniske udstyr, hvis det går i stykker, eller 

jeg mister det i løbet af skoledagen.  

 

 

Så må vi se om det hjælper!  


