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Kære forældre og elever på Kildeskolen, 

Det er en endog meget usikker og uforudsigelig tid vi lever i, og det vil dette nyhedsbrev desværre 

også bære præg af. Fredag d. 11. december blev vores 5. og 6. klasser 

sendt hjem til fjernundervisning og onsdag d. 16. december kom 

hjemsendelsen af 0. til 4. klasse så, dog først fra d. 21. december, 

hvilket bevirker at vi skal have etableret nødpasning i SFO mellem jul 

og nytår. Mere herom senere i nyhedsbrevet.  

Dejligt er det dog at ”se” alle vores hjemsendte elevers gode humør 

digitalt og mærke, at de stadig er en del af skolen og deres fællesskab 

i klasserne.  

I skrivende stund er de nuværende Corona-restriktioner med hjemsendelse af alle klasser gældende 

til søndag d. 3. januar 2021. Hvis restriktionerne ikke forlænges vil vores 5. og 6. klasser først møde 

tirsdag d. 5. januar i en kommunal koordineret tilbagevenden for 5. og 6. klasser. 0.-4. klasse vil 

møde mandag d. 4. januar, som det ser ud p.t. Jeg kan desværre ikke komme med et mere præcist 

bud, idet vi afventer et eventuelt ophør eller forlængelse af restriktionerne i løbet af juleferien. Vi 

vil vi melde ud på Aula absolut hurtigst muligt med en eventuelt anderledes plan for uge 1 

Nye skemaer og personaleændringer.                                                                              

Til gengæld er det med stor glæde, at vi mandag d. 4. januar kan byde velkommen til Emmeline 

Bolø (EM-LÆR) som klasse- og dansklærer i 3. og 4. klasse.  Emmeline har sendt denne hilsen til 

jer alle.  

 

” Jeg hedder Emmeline, er 37 år, og bor i Benløse med mine to drenge på knap 10 og 12 år. Jeg er 

uddannet meritlærer med linjefag i dansk, historie og musik. Jeg glæder mig rigtig meget til at 

skulle have 3. og 4. klasse i dansk. Jeg elsker danskfaget, og alt hvad det indeholder, og håber at 

kunne give det videre til jeres børn. Jeg arbejder altid for, at alle børn skal blive så dygtige som de 

kan, ud fra de forudsætninger de har. Og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at være med til, at der er 

et godt og trygt læringsfællesskab i 3. og 4. klasse. Jeg ser frem til at møde eleverne, og lære dem at 

kende. Jeg ser også frem til at godt og tillidsfuld samarbejde med jer forældre.  

På gensyn til januar. De bedste hilsner fra Emmeline.” 

 

Vi glæder os alle her på Kildeskolen til Emmeline starter. Når Emmeline er kommet godt fra start 

og frem til sommerferien er alle lektioner i dansk og matematik på 2. og 3. årgang parallellagt, 

hvilket giver os mulighed for at organisere undervisningen anderledes med spændende forløb, 

workshops, målrettede indsatser og en højere grad af elev- og undervisningsdifferentiering. Rose og 

Marianne Buhl vil stå for de parallellagte timer i matematik og Lisbeth og Emmeline vil står for de 

parallellagte timer i dansk.  

 

Marianne Andersen indtræder i Fenge Jørgensens skema pr.1. januar. Marianne Andersen er 50 år 

og bosiddende i Slagelse. Marianne kommer fra en stilling på Slagelse Heldagsskole, hvor 

Marianne har været de sidste fire år. Marianne er oprindeligt uddannet pædagog, men har siden 

også taget en læreruddannelse med linjefag i dansk, dansk som andetsprog og specialpædagogik.        
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Fenge sidder i en opsagt stilling, og vi kan derfor forvente, at Fenge får nyt arbejde med meget kort 

varsel, hvorfor vi laver skift i skemaerne nu. Fenge fortsætter som vikar og i forskellige 

støttefunktioner. Fenge vil selv informere eleverne enten via teams til 5. og 6. klasse og til de øvrige 

elever efter jul. Vi takker Fenge for indsatsen indtil videre og ønsker ham held og lykke fremover.  

 

De nye skemaer kan allerede nu ses i Aula under 

klassernes kalender, hvis I bladrer frem til d. 4. 

januar 2021 og så fremdeles. 

 

 

 

 

 
Eksempel  

 

 

Hvis man nu går og synes, det hele er lidt op ad bakke i denne 

Corona-tid, så er den bedste kur at komme på arbejde her på 

Kildeskolen, hvor alle medarbejdere løfter i flok og gør deres bedste 

for at eleverne har en så tæt på som muligt normal tid her op til jul. 

Den indsats er man ikke i tvivl om, når man møder eleverne på 

gange og i skolegården, hver der er smil og forventningens glæde til 

julen og dens traditioner. En stor anerkendelse for den store indsats 

til vores medarbejdere skal lyde her fra mit bord, og ikke mindst en 

tak til jer forældre og eleverne for jeres forståelse for den 

virkelighed skolen og vores samfund er i, samt mange tanker til 

vores hjemsendte elever fra 5. og 6. klasse. 

 

Pas nu rigtig godt på jer selv og hinanden i den kommende tid, og så 

håber jeg på vi alle kan ses efter nytår. 

 

 

 

 

 

Nødpasning i SFO: 

Der vil i dagene fra d. 21. til d. 23. december og mellem jul og nytår blive etableret nødpasning for 

børn, hvis forældre varetager kritiske jobfunktioner. Da der jo allerede har været en tilmelding til 

dagene før jul, vil de tilmeldte blive kontaktet telefonisk, så vi kan danne os et overblik over, hvor 

mange børn der har brug for nødpasning. Hvis man er i en kritisk funktion og har akut behov for 

nødpasning i ovennævnte dage kontaktes leder af SFO Anne Gitte Pedersen på tlf. 30 63 84 70. 

Såfremt restriktionerne forlænges i uge 1, vil der på Aula blive lagt information om hvilket 

telefonnummer, I skal kontakte for at tilmelde nødpasning. 
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SFO og børnehave 

I børnehaven er fokus i januar på krop, sanser og bevægelse, med forskellige aktiviteter tilpasset 

stuerne. Vi laver både aktiviteter på stuerne, i gymnastiksalen og evt. i Landsbyhuset. Muligvis 

starter Leg og Bevægelse for Spætterne igen til januar (instruktørerne kommer ud til os, så vi ikke 

bliver blandet med andre børnehaver). 

Sidst i januar starter vi med at lave fastelavnsforberedelser. 

 

I SFO vil vi fortsat være en del ude, og bl.a. lave bål en gang om ugen i SFO 1. Derudover vil der 

være forskellige kreative aktiviteter – børnene har ønsket, at få lov til at lave nogle af de ting, vi har 

lavet til julegaver igen, så de kan lave dem til sig selv også . Sidst på måneden går vi i gang med 

fastelavnstingene.  

 
 

 
 

Desuden vil vi også igangsætte forskellige bevægelsesaktiviteter både i gymnastiksalen og i 

Landsbyhuset. 

 


