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                                D. 26. marts 2021 

Kære forældre og elever på Kildeskolen, 

     Det er med stor forventning og glæde, at vi ser frem til at eleverne 

fra 5. eller 6. klasse kommer tilbage i skole i ugerne efter påske, også 

selvom det kun er med 50 % fremmøde. Hvor har I været savnet og 

vores ugentlige skoledag for jer heroppe, har vist, hvor meget I også har 

savnet skolen og jeres klassekammerater. 

      Det bliver ikke en skoledag, som eleverne og I forældre kender det, da eleverne i 5. og 6. klasse 

lige skal vænne sig til undervisning og fællesskab igen i både pauser og i timerne, men også at 

eleverne kommer hver anden uge indtil videre. En anden markant forskel er også, at eleverne kun 

må være sammen med deres egen klasse både i pauser, idræt og den øvrige undervisning. Mere om 

det længere nede i nyhedsbrevet. Den første skoledag tirsdag efter påske er for 5. klasse og vil være 

med fokus på trivsel og den nye organisering, hvor vi alle skal lande. 

     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, men nu følger vi som 

udgangspunkt elevernes skemaer, som de fremgår af Aulas kalender.  

     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 normale skema med små justeringer i valgfag, idræt og musik. Det håber jeg, at I har 

forståelse for.  

 

Test af elever fra 12 år og/eller elever som går i 5. eller 6. kl.: 

Det er en klar anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, at elever i 5. og 

6. klasse har fået foretaget en test umiddelbart før første 

skoledag dog maksimalt 72 timer gammel. Ligeledes anbefales 

det, at alle børn i 5. og 6. klasse lader sig teste 2 x ugentligt i 

skolen. Vi følger naturligvis de modtagne samtykkeerklæringer. Skulle man få behov for at trække 

sit samtykke tilbage, holder Karina øje med disse og ellers kontakter I blot kontoret. 

Testene vil blive foretaget onsdag den 7. april i tidsrummet 8-14 i gymnastiksalen og eleverne 

bedes møde op med deres sygesikringskort og mundbind udleveres på stedet. 
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Hvis I som forældre ønsker at være tilstede under testning, er I naturligvis mere end velkomne og et 

mere nøjagtigt tidspunkt følger snarest når vi får det oplyst. 

 

I uge 14 udføres testene af Ringsted Kommunes sundhedsplejersker, men derefter, uddannes der 

testpersonale blandt skolernes personale, så det fremover bliver voksne som eleverne kender som 

skal teste. Eleverne sendes enkeltvis fra undervisningen til gymnastiksalen, hvor de venter udenfor 

og tages imod af Steen, indtil de kaldes ind. Karina vil være tilstede og registrere testsvarene og 

indtaste resultaterne til sundhed.dk. Såfremt en elev testes positiv, vil vi selvfølgelig drage den 

nødvendige omsorg og sørge for at de er trygge og sammen med en voksen, indtil I forældre kan 

hente jeres barn til pcr-test, der endeligt afgør testresultatet. Eleverne vil være isoleret i 

musiklokalet sammen med en voksen. Derfor må vi bede jer om at være kontaktbare i tiden 

omkring testtiderne, så vi kan få fat i jer, da vi ringer med det samme, hvis vi får en positiv-test. 

       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. Dog kan der forekomme ændringer hen ad 

vejen, hvilket vi selvfølgelig holder jer opdateret på. 

        

Undervisningens organisering 0.- 6. 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. 

      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 nu også træder i kraft for 5. og 6. klasse i de 

uger, hvor de er fysisk på skolen, men NU også i de uger, hvor de så må fjernundervises. Så med 

andre ord, uanset om eleverne er fysisk eller virtuelt i skole, så følger de deres skema i Aula. 

Uge 14: 5. klasse fysisk i skole efter skema og mulighed for SFO for tilmeldte.  

Uge 14: 6. klasse undervises virtuelt. Elever fra 6. klasse der er tilmeldt nødpasning/-undervisning 

møder som hidtil kl. 8-14 i deres klasselokale. Trivselsgrupper fra onsdag til fredag kl. 12.30-14.00 

med tilmelding i Aula til Anne Gitte, der udkommer med plan tirsdag efter påske 

Uge 15: 6. klasse fysisk i skole efter skema og mulighed for SFO for tilmeldte. 



 

________________________________________________________________________________ 

Gyrstinge Bygade 34, 4100 Ringsted – tlf. 57 62 72 60 – e-mail: kildeskolen@ringsted.dk 

 

Uge 15: 5. klasse undervises virtuelt. Elever fra 5. klasse der er tilmeldt nødpasning/-undervisning 

møder som hidtil kl. 8-14 i deres klasselokale. Trivselsgrupper mandag til fredag kl. 12.30-14.00 

med tilmelding i Aula til Anne Gitte i uge 14 og herefter kommer plan på grupperne. 

Sidst i uge 15 kommer nyt nyhedsbrev om de kommende uger herefter. 

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): 

Uge 14 og frem til sommerferien. 

Mandag 10.15-11.45 

0. Klasse Lene 

1. Klasse Martin  

2. Klasse Jakob 

3. Klasse Rose 

Tirsdag 10.15-11.45 (Virtuelt eller fysisk alt efter klasse) 

4. Klasse Rikke 

5. Klasse Martin  

6. Klasse Steen 
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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  

      4. Klasse tirsdag 12.30-13.15 Pernille  

      5. Klasse tirsdag 13.15-14.00 Tove 

PS! Husk at medbringe pc’ere og opladere man har lånt! 

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: Gynger og legestativer ved børnehaven 

1. Klasse: Skolegård 

2. Klasse: Bålsted og svævebane 

3. Klasse: Del af boldbanen 

4. Klasse: Multibane 

5. Klasse: Fritterhaven og del af boldbanen 

6. Klasse: Del af boldbanen og fritterhaven 

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 

og at I forældre benytter mundbind ved aflevering, da I godt kan komme til at stå lidt tæt ved de 

forskellige indgangspartier. Eleverne må heller ikke benytte de andre indgange i løbet af 
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skoledagen, og elevernes borde vil blive opsat, så der for så vidt muligt er to meters afstand. 

Eleverne må meget gerne medbringe indendørs sko. 

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

benytter indgang ved garderoben/biblioteket, 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 i skolegården ved gymnastiksalen, og hænge deres overtøj her og have 

deres garderobekasser i klassen. Håndvask i klassen. Toilet ved garderoben. 

2. klasse vil benytte ”bagindgangen” mod boldbanerne (til administrationen) og gå direkte i 

klassen. Garderobekasser flyttes i klassen før påske. Håndvask i klassen. Toilet ved 

teknologilokalet. 

3. klasse vil være i egen klasse og have indgang i døren ved håndværk og designlokalet ud mod p-

pladsen. Eleverne vil benytte håndvask og garderobe i eget klasselokale. Garderobekasser flyttes før 

påske. Toilet ved teknologilokalet. 

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

5. klasse er i egen klasse med tilhørende garderobe, håndvask og knager, samt toilet. 

6. klasse er i egen klasse med tilhørende garderobe, håndvask og knager, samt toilet. 

Organisering af SFOI og II 

SFOI inddeles i 2 grupper. 0.-1. klasse sammen og 2.- 3.klasse sammen. 0.-1. klasse vil have base i 

SFO-lokalet og 0. klasse. 2.-3.klasse vil have base i HDS lokalet (Håndværk og design), som ligger 

ved siden af gymnastiksalen. De voksne tilknyttes fast en gruppe, så det er de samme voksne 

børnene møder hver dag i SFO.  

I SFO tid vil der blive lavet en turnus mellem de to grupper, således de kan benytte gymnastiksal, 

og udendørsområderne på skift, så vi kan lave en så afvekslende, men stadig opdelt SFO som muligt 

under omstændighederne. 
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4. klasse, og børn fra 5. eller 6. klasse som er fysisk i skole har mulighed for SFOII (Præstegården) 

fra undervisningen slutter til kl. 16.00, herefter vil de resterende børn går i SFOI, da der 

erfaringsmæssigt kun er få elever tilbage.  

Der er kun SFO for de elever, der er fysisk i skole. 

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 2 grupper, som så 

hjælper med at børnene sendes ud til jer. I SFOII ringes på tlf. 21 38 99 73.  

Åbningstiderne er stadig kl. 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 SFOI-lokalet, hvor der vil være mulighed for at få morgenmad. 

I SFO vil eleverne blive fordelt gruppevis (0.-1. kl. og 2.-3.kl. og 4.-6. kl.) 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 afstandsanbefalinger inden for stamklasser. 

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

ligesom der er mulighed for kviktest til personalet ved skolen og/eller ved D-Pcr test hos de lokale 

testcentre. 

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

overflader og kontaktpunkter 

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. 

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. 

Smitteopsporing: 

Husk at holde skolen orienteret om eventuel smitte og kontakt os endelig ved tvivlsspørgsmål. 

 

 

 

Pas godt på jer selv og hinanden. 

Robert Hessner 

Skoleleder 

 

 

 

 

 


