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                                D. 8. januar 2021 

     

Kære forældre og elever på Kildeskolen, 

      Som kom vi da i gang med det nye år med virtuel- og fjernundervisning for alle vores elever. 

Det har givet en masse travlhed med at få det hele til fungere så godt som muligt. Flere af lærerne 

har også haft både 1. og 2. klasse med på teams en enkelt gang, hvilket eleverne har syntes har 

været både sjovt og spændende, samt at det ”var fedt” at se alle de andre. Flere forældre har også 

givet udtryk for, at både den virtuelle- og fjernundervisningen giver dagene struktur, at eleverne 

oplever fællesskab og fagligt indhold på trods af de svære tider.  

     Desværre var det også ugen, hvor vi blev ramt af et smitte-udbrud i vores nødpasning. Den er 

dog oppe at fungere igen, dog med flere elever afventende testresultater og isolation hjemme. 

Heldigvis kan de være med virtuelt. Jeg skal nok holde jer opdaterede om situation, skulle den 

udvikle sig.  

      Medarbejderne fortæller også, at I forældre er rigtig gode til at bakke op om jeres børn, om 

undervisningen og om lærerne og pædagogerne – tak for det. 

 

Undervisning udvides til kl. 13.30 for 1. kl. - 6. kl. 

Fra tirsdag i uge 2 vil der fra 12.30-13.30 være en times voksenstyret online social fællesaktivitet 

klassevist, som pædagogerne fra SFO vil stå for. Der vil være forskellige online lege, opgaver og 

sociale aktiviteter, alt sammen for at give dagene mere struktur og en god og sjov afslutning på 

skoledagen, samt forstærke oplevelsen af, at eleverne er en del af et fællesskab og at de hver i sær 

har en vigtig rolle i forhold til fællesskabet.  

0. klasse: er i starten undtaget, indtil vi er trygge ved at alle eleverne kan benytte teams, hvilket 

Rikke og Lene vil bruge noget tid på i uge 2, og så må vi se, om vi kan få det til at give mening. 

1.kl.:  Anine, link fremsendes i Aula. 

2.-3.kl.:  Jakob. 3. klasses link til teams skal benyttes. Fremsendes til 2. klasse via Aula i løbet af 

mandag. 

4. kl.: Pernille, 4. klasses faste rum i teams benyttes. 
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5.-6. kl.: har en gammeldags klassens time online med hyggesnak, småspil og rart virtuel samvær. 

Stéen fra SFO-2 kigger ind forbi klassernes rum på teams. 

Lærerne vil bruge lidt tid mandag i undervisningen på at klæde eleverne yderligere på rent teknisk 

til at deltage. Hensigten er ikke, at dette tiltag skal skabe en masse teknisk bøvl, udfordringer og 

forvirring, og jeg er også godt klar over, at det kan være svært for 1. og 2. klasse, som er lidt 

uprøvede i teams, men nu forsøger vi og så skal vi nok i løbet af ugen få alle med. Vi er alle både 

meget tålmodige og har stor forståelse for, at det også er en udfordrende situation for jer forældre 

derhjemme.  

Desuden er vi i gang med at iværksætte, at der om eftermiddagen fra 15.00-16.00 alle ugens dage 

bliver virtuel SFO 2, hvor der vil være mulighed for at ”mødes” med de andre børn, og lave 

forskellige lege, spil m.m. Det er et tilbud for alle elever i 3.-6.kl uanset om, man er tilmeldt eller ej, 

og vi skriver på Aula når vi går i gang. Hvis det bliver en succes så udvider vi ordningen til at gælde 

alle klassetrin. 

Nødpasning 

Man tilmelder til nødpasning uge 2 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. 

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 


