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                                D. 22. januar 2021 

     

Kære forældre og elever på Kildeskolen, 

     Dette nyhedsbrev bliver et kort et af slagsen, da vi jo stadig er underlagt de samme restriktioner 

og den samme organisering som de foregående uger. Vi har dog justeret lidt på organiseringen for 

2. og 3. klasse i høj grad baseret på feedback fra jer forældre og forstærket nødpasningen 

bemandingsmæssigt. Se mere herunder.  

     Jeg håber, at vi nu har fundet en god middelvej, så vi kan imødekomme så mange ønsker og 

behov som muligt, og samtidig tage hensyn til jer derhjemme, om end ønskerne og behovene er 

meget forskellige. Men I skal vide, at jeres feedback vægter højt, når vi justerer. Der finder også 

god læring og erfaringer i god skik på online-fællesskaber omkring sprog, god tone, adfærd og 

kultur mv., så det er en læring og erfaring, vi alle kan tage med os.  

      Vi vil gerne rette en stor ros til eleverne, for at de til stadighed kommer med godt humør og vilje 

til at være en del af undervisningen, på trods af de udfordringer denne skoleform giver dem. Stor 

respekt herfra. 

  

SFO aktivitet 0-3. kl + Understøttende undervisning for 4. kl. - 6. kl. 

Efter at have evalueret, dels med personalet og dels på tilbagemeldinger fra jer forældre, på den 

understøttende undervisning for indskolingen, har vi valgt, at der for alle børn i 0.-3.kl. hver dag er 

tilbud om, at deltage i en online aktivitet kl. 12.30-13.30. Det er frivilligt at deltage, og indholdet vil 

være små lege, aktiviteter m.v. hvor børnene dels har noget socialt, dels noget hvor de får rørt sig 

lidt, og måske kommer lidt ud i den friske luft. (link sendes på Aula) 

4. kl. og 5.-6. kl. fortsætter som hidtil også i tidsrummet 12.30 -13.30. 

Nødpasning 

      Man tilmelder til nødpasning ved at sende en besked på Aula til både skoleleder Robert Hessner 

og SFO leder Anne Gitte Petersen. 

Skriv barnets navn, klasse og i hvilket tidsrum der er behov for pasning, så vi kan planlægge 

personaledækning ud fra dette. Det er vigtigt for os, at vi får besked om eventuelle ændringer i 

tidsrum og fridage for de tilmeldte børn. 
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      Nødpasningen er dels henvendt til familier som er ”arbejdsramt”, og derfor har behov for 

pasning til børnene. Dels til børn som af forskellige grunde har behov for støtte i undervisningen, 

eller som er i mistrivsel grundet den efterhånden lange periode uden skolegang. 

      Alle skal benytte hovedindgangen ved skolebiblioteket, og så gå i SFO 1, hvor der vil være 

personale der tager imod børnene. Hvis barnet er tilmeldt morgenpasning, skal de gå i børnehaven 

om morgenen som sædvanligt.  

 

Pas godt på jer selv og hinanden. 

Robert Hessner 

Skoleleder 

 

 

 

 

 


