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                                D. 5. februar 2021 

     

Kære forældre og elever på Kildeskolen, 

     Det er med stor forventning og glæde, vi ser frem til at eleverne fra 0. til 4. klasse kommer 

tilbage i skole på mandag. Det bliver ikke en skoledag, som eleverne og I forældre kender det, da 

eleverne lige skal vænne sig til undervisning og fællesskab igen i både pauser og i timerne. En 

markant forskel er også, at eleverne kun må være sammen med deres egen klasse både i pauser, 

idræt og den øvrige undervisning. Derfor vil første skoledag også være med fokus på trivsel og den 

nye organisering, hvor vi alle skal lande i alt det nye. Retningslinjerne gør også, at undervisningens 

indhold vil være efter skema med et få-voksen princip, da de nye retningslinjer lægger et stort pres 

på vores personaleressourcer. Derfor vil vi også undervejs justere på både organisering og indhold, 

måtte det være nødvendigt. 

     Eleverne i klasserne er at betragte som en social boble, hvor lærerne, så få som muligt går ind og 

ud af undervisningen. Heldigvis er vi en lille skole, så vi kan følge princippet med få voksne ved at 

følge vores skemaer for 0. til 4. klasse med små justeringer i valgfag, idræt og musik. Det håber jeg, 

at I har forståelse for.  

      Lige som under nedlukningen vægter vi jeres input rigtig højt, også selvom vi nogen gange ikke 

helt kan imødekomme de ofte meget individuelle ønsker og behov, men de indgår bestemt i 

justeringer og tilrettelser for fællesskabet. Samarbejdet mellem jer forælde og skolen er 

altafgørende for at eleverne kan have en god faglig og trivselsmæssig skolegang under disse meget 

restriktive og dynamiske forhold. Nedenstående forhold er jeg godt klar over er en stor mundfuld 

for alle og det kræver tilvænning, tolerance og forståelse fra alle, men så er jeg også sikker på, at det 

finder sit naturlige leje efter lidt tid. Masser af tanker til 5. og 6. årgang, der må blive hjemme til 

fjernundervisningen – vi savner jer!  

           Jeg håber, at vi med nedenstående organisering har fundet en vej, der skaber en både sikker 

og god skole for elever, forældre og for medarbejderne. Selvom vi arbejder nærmest i døgndrift 

med at blive klar til mandag, så kan der forekomme ændringer hen ad vejen. 

      Det er megen information, men nyhedsbrevet er også tænkt som et opslagsværk, så print det 

eventuelt og hæng den op på køleskabet. 
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Undervisningens organisering 0.- 4. klasse 

Som altid vil vi gøre vores bedste for at give eleverne en god undervisning, men I skal være 

opmærksomme på, at der stadig undervises efter bekendtgørelsen om nødundervisning, så der kan 

være enkelte fag, der udgår eller omlægges i løbet af ugen og med kort varsel. Undervisningen 

foregår på skolen og gerne udenfor, men vi vil ikke kunne tilbyde fjernundervisning til de børn, som 

evt. holdes hjemme.  

      Vi vil også i højere grad end til hverdag anvende pædagoger i undervisningen. I øvrigt skal I 

bemærke, at de nye skemaer som blev sendt ud før jul træder i kraft fra på mandag, hvor eleverne 

følger deres faste skemaer med følgende justeringer (Skemaerne fremgår af Aula): 

Idræt: Holdes klassevist og med andre fysiske aktiviteter, som ikke kræver omklædning og bad. 

Valgfag: Det er desværre ikke forsvarligt at tage eksterne undervisere ind til valgfag, så timerne 

varetages af egne lærere, og vil blive brugt til sjove og aktivitetsfyldte timer med fokus på trivsel og 

socialt sammenhold. Følgende lærere varetager valgfag (Holdes i klasserne): 

Mandag 10.15-11.45 

0. Klasse Lene og Rikke 

1. Klasse Martin  

2. Klasse Jakob 

3. Klasse Emmeline 

Tirsdag 10.15-11.45 

4. Klasse Pernille 

5. Klasse Tove (Virtuelt) 

6. Klasse Martin (Virtuelt) 

Musik (Holdes i klasserne): 

      1. Klasse torsdag 12.30-13.15 Anine 

      2. Klasse tirsdag 8.00-9.15 Jakob  

      3. Klasse tirsdag 9.15-10.00 Jakob  
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      4. klasse tirsdag 12.30-13.15 Pernille  

PS! Husk at medbringe pc’ere og opladere man har lånt, som skal tilbage i skabene i 4. klasse og for 

de øvrige, så samler Martin dem ind i klasserne.! 

Pauser: 

Vi holder frikvarterer på de normale tidspunkter, men klasserne vil være inddelt i forskellige 

områder med afstand ml. klasserne, som herunder beskrevet. 

0. klasse: Legestativer ved børnehaven, og kælkebakken mandag 

1. klasse: Boldbanen, og kælkebakken tirsdag 

2. klasse: Boldbanen, og kælkebakken onsdag 

3. klasse: Fritterhaven, og kælkebakken torsdag 

4. klasse: Multibane, og kælkebakken fredag. 

Herudover sørger vi selvfølgelig også for at alle elever i løbet af ugen kan komme på boldbanen og 

bygge snemænd/lege i sneen eller sneboldskast.  

Nødpasning og undervisning for 5. og 6. klasse. 

Den virtuelle undervisning fortsætter hverdag fra 8.00-13.30, hvor lærerne forestår undervisningen 

8.00-12.00 og herefter vil Steen forestå/kigge ind til en time, hvor eleverne hygger, snakker og 

spiller småspil sammen virtuelt. Hvis nogle elever har fået nok af skærm og fællesskab, så er det 

også okay at springe den sidste time over, men jeg vil gerne opfordre til at man prioriterer 

deltagelsen af hensyn til fællesskabet og for at modvirke isolation og ensomhed. Man kan fortsat 

komme i nødpasning med udgangspunkt i sociale, personlige forhold eller ved mistrivsel, hvilket vil 

være en vurdering vi gør i fællesskab ledelse og jer forældre. 

Klassernes placering: 

      Det er her vigtig at vide, at afstandskravene ikke gælder for eleverne i klasserne, idet man har 

indset, at elever/børn ikke kan overholde dem alligevel, men det er vigtigt at eleverne kun benytter 

de indgange beskrevet herunder de tildelte toiletter og at I forældre ikke går med ind, da forholdene 

omkring de forskellige indgangspartier er af en sådan beskaffenhed, at vi hverken kan overholde 

afstands- og hygiejnekrav, samt at I forældre benytter mundbind ved aflevering, da I godt kan 
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komme til at stå lidt tæt ved de forskellige indgangspartier. Eleverne må heller ikke benytte de 

andre indgange i løbet af skoledagen og elevernes borde vil blive opsat, så der er minimum to 

meters afstand. Eleverne må meget gerne medbringe indendørs sko, og vi har fremskaffet skobakker 

til udendørs skoene til indgangspartierne allerede til mandag. 

0. klasse vil fortsat være i egen klasse og benytte SFO lokalet i undervisningstiden. 0. klasse 

benytter indgang ved garderoben og eleverne vil have deres garderobekasser her. Eleverne vil have 

håndvask i SFO og i egen klasse. Toilet ved SFO. 

1. klasse vil benytte indgang ved håndværk og designlokalet og hænge deres overtøj her og have 

deres garderobekasser i klassen og om nødvendigt i 3. klasses lokale. Håndvask i klassen. Toilet 

ved garderoben. 

2. klasse vil benytte indgang ved SFO og gå direkte i klassen. Garderobekasser flyttes i klassen 

mandag. Håndvask i klassen. Toilet ved teknologilokalet. 

3. klasse vil flytte til 6. klasses lokale i barakken bag børnehaven. Eleverne vil benytte håndvask og 

garderobe i lokalet, samt hænge overtøj på knagerne i indgangspartiet. Garderobekasser flyttes 

mandag. Toilet i barakken. 

4. klasse er i egen klasse med tilhørende garderobe, håndvask og knager. Toilet i skolegården 

Organisering af SFOI og II 

4. klasse, og børn fra 5. og 6. klasse i nødpasning er i SFOII (Præstegården) fra undervisningen 

slutter til kl. 16.00, herefter vil de resterende børn gå i SFO1, da der erfaringsmæssigt kun er få 

elever tilbage. Der er ikke behov for tilmelding til nødpasning i SFO for elever i 0. til 4. klasse 

0.-3. klasse vil have SFO-base i deres klasselokaler jf. ovenstående placering med en tilknyttet 

pædagog pr. klasse. Det er klart, at det er et meget stort træk på personalet, der er fordelt ud på 

klasser i SFO-tiden, hvilket også gør, at vi ikke kan opretholde det vanlige aktivitetsniveau. 

I skal fortsat benytte telefonnummer 57 62 72 65 eller 30 45 82 99, når I skal hente jeres barn i 

SFOI. Vi benytter walkie talkier til at give besked til personalet, der er ude i de forskellige klasser, 

som så hjælper med at børnene sendes ud til jer.  I SFOII ringes på tlf. 21 38 99 73.  
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I SFO tid vil der blive lavet en turnus ml. klasserne, således de kan benytte gymnastiksal, 

håndværk- og designlokalet og udendørsområderne, så vi kan lave en så afvekslende, men stadig 

opdelt SFO som muligt under omstændighederne. 

Åbningstiderne er stadig 6.00/8.00-17.00 som sædvanligt, alt efter om barnet er tilmeldt 

morgenpasning. 

Morgen-SFO: 

Vi har opdelt SFO og Børnehave hver for sig i morgenpasningen fra på mandag. Dvs. at SFO 

morgenbørnene skal gå direkte i SFO 1 lokalet, hvor der vil være mulighed for at få morgenmad. 

I SFO vil eleverne blive fordelt klassevis ved små borde med diverse mindre aktiviteter, spil m.m.  

Eleverne skal ved undervisningens begyndelse sendes klassevis op i lokalerne, så det vil lige tage en 

smule af undervisningstiden. Husk at garderoben kun er for 0. klasse. Resten af eleverne har efter 

mandag deres garderobekasser i klasserne. 

Retningslinjer for håndtering af Corona: 

    Anbefalingen om to meters afstand ml. medarbejdere og elever/børn gælder ikke ved behov for 

omsorg, fx når børn skal trøstes, og kan fraviges når dette er en forudsætning for, at undervisningen 

kan gennemføres. Der er ikke afstandskrav inden for stamklasser, men anbefaling om at holde de to 

meter når muligt. 

     Lærere og pædagoger anbefales at holde afstand, så vidt som de pædagogiske og 

læringsmæssige hensyn tillader det. Der afholdes ingen fysiske møder, og vi sørger for at holde 

afstand. De voksne vil så vidt muligt holde 2 meters afstand i deres daglige gang på skolen. Vi 

sørger også for hyppig udluftning ml. lektionerne og afspritning af kontaktpunkterne. 

     Det vil også være sådan, at medarbejderne straks forlader skolen, når dagens arbejde er gjort, 

ligesom der snarest vil være mulighed for quicktest til personalet ved skolen og/eller D-Pcr test hos 

de lokale testcentre. 

     Rengøringsstandarden vil være lige så god som ved sidste genåbning med passende aftørring af 

overflader og kontaktpunktter 
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Brugen af mundbind: 

Det anbefales at bruge mundbind på skolens område, specielt som nævnt, ved aflevering ved 

indgangspartierne, hvor I godt kan komme til at stå lidt tæt. Skal man til møde eller har et ærinde på 

kontoret eller lignende, så skal der benyttes mundbind. Medarbejdere har ret til at anvende visir i 

undervisningen. 

Symptomer: Bliv hjemme ved symptomer 

Afstandskrav: 

To meters afstand skal selvfølgelig overholdes. 

Hygiejne: 

Husk at spritte før, under og efter besøg på skolen. 

Håndvask: 

Det vil også være godt, hvis eleverne fik vasket hænder med sæbe inden i forlader hjemmet om 

morgenen. 

Mundbind: ved aflevering og afhentning (skal ske uden at gå ind) ved indgangspartierne og hvis 

møde eller ærinde indendørs på skolen. 

Nær kontakt eller positiv test: Kontakt skolen via Aula med det samme med besked til Anne Gitte 

og undertegnede og I vil blive ringet op. Også i weekender og ferie.  

 

Link til retningslinjerne:  

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-

covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen 

 

Fastelavn kan vi desværre heller ikke afholde som normalt, men vi indkøber tønder, så klasserne 

individuelt kan slå katten af tønden i gymnastiksalen fredag d. 12. februar. Lærerne vil skrive ud om 

udklædning og forplejning i de enkelte klaser. 

 

Pas godt på jer selv og hinanden. 

Robert Hessner 

Skoleleder 


