
 

________________________________________________________________________________ 

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

 

                                Januar 20210 

     

Kære forældre og elever på Kildeskolen, 

 

Endnu engang godt nytår. Udefra ser Kildeskolen måske tom og forladt ud, men både indenfor her 

på skolen og hjemme hos medarbejderne summer det af både fysisk og virtuel forberedelse til de 

kommende to ugers fjernundervisning, der både vil foregå via Aula, via Teams og via telefon alt 

efter årgang.  

 

Nødpasning: 

Der er også mulighed for nødpasning i tidsrummet 06.00 til 17.00 for de af vores børn, som er 

tilmeldt SFO og hvis det er nødvendigt hensyn til eget arbejde. For forældre der af arbejdsmæssige 

årsager behøver nødpasning, kan der også etableres nødpasning i tidsrummet 07.30 og til normal 

undervisnings ophør jf. elevens skema. Her behøver eleven ikke at være tilmeldt SFO, da der her er 

tale om nødundervisning.  

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. 

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.  

Undervisningens organisering 

Vi arbejder efter bekendtgørelsen om nødundervisning frem til og med d. 17. januar, hvilket vil sige 

at den strukturerede del af skoledagen vil være fra 08.00-12.00 med pause kl. 10.00-10.15. Der vil 

være primært fokus på dansk og matematik, men vi putter også de andre mindre fag ind i 

undervisningen. Det er ret så udfordrende for eleverne at deltage enten via teams eller Aula, så 

herfra er der stor tålmodighed, og vi forsøger at bidrage med andre aktiviteter og små pauser i løbet 
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af dagen. Det er også vigtig for eleverne, at de føler sig som en del af et fællesskab og bliver set og 

hørt af deres lærere på en daglig basis.  

 

Eleverne vil arbejde forskelligt alt efter årgang, som følger: 

0. klasse får fysiske materialer hjem, og der etableres kontakt via Aula til eleverne hver 

morgen kl. 08.00 og pr. telefon om nødvendigt. Materialer kan afhentes i elevens kasse i 

garderoben i dag mandag indtil 17.00. Kontakt personer for 0.klasse er Lene Wille og Rikke 

Kaae. 

1. klasse får fysiske materialer hjem, og der etableres kontakt via Aula og pr. telefon om 

nødvendigt hver morgen kl. 08.00 og pr. telefon om nødvendigt. Materialer kan afhentes i 

elevens kasse i garderoben i dag mandag indtil 17.00. Kontakt personer for 1. klasse er 

Anita Christine Nielsen og Martin Vadsager. 

2. klasse har fået fysiske materialer hjem, og der etableres kontakt via Aula hver morgen kl. 

08.00 og pr. telefon om nødvendigt. Kontaktpersoner for 2. klasse er Lisbeth Westergaard 

og Marianne Buhl. 

3. Klasse undervises virtuelt via teams og skal have fysiske materialer med hjem lige så. Der 

tjekkes ind hver morgen på teams og program sendes via Aula. Hvis man har bedt om udlån 

af pc, afhentes den i 4. klasses lokale i dag mandag mellem 13.00 og 15.00 De fysiske 

materialer kan afhentes i garderoben i dag mandag indtil 17.00. Primære kontaktpersoner er 

Emmeline Bolø og Rose Skovgaard. 

4. Klasse undervises virtuelt via teams og skal have fysiske materialer med hjem lige så. Der 

tjekkes ind hver morgen på teams og program sendes via Aula. Hvis man har bedt om udlån 

af pc, afhentes den i 4. klasses lokale i dag mandag mellem 13.00 og 15.00. De fysiske 

materialer kan afhentes i garderoben i dag mandag indtil 17.00. Primære kontaktpersoner er 

Emmeline Bolø og Rose Skovgaard. 

5. klasse undervises virtuelt via teams og har fået skema og de relevante fysiske materialer 

med hjem allerede lige så. Kontaktperson er Marianne Buhl. 

6. klasse undervises virtuelt via teams og har fået skema og de relevante fysiske materialer 

med hjem allerede lige så. Kontaktperson er Lisbeth Westergaard. 

 

For elever tilmeldt nødpasning ml. 08.00-12.00 gælder, at de skal lade deres fysiske materialer blive 

på skolen, og de skal deltage i klassens fjernundervisning i 4. klasses klasselokaler, uanset om den 
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er med fysiske materialer og/eller digitalt. Undervisningen vil blive varetaget af Marianne Andersen 

og Fenge Kalhøj, og herudover vil personale fra SFO også sørge for voksenstyrede aktiviteter og 

pauser. Kontaktperson er Marianne Andersen og Fenge Kalhøj. 

 

Tøv ikke med at tage kontakt til klassens kontaktperson med spørgsmål og/eller kommentarer, så 

alle elever får den bedst mulige oplevelse under nedlukningen. I mens krydser vi alle fingre for, de 

her to uger, netop er dem, som gør, at vi får bugt med smitten. 

 

 

Pas godt på jer selv og hinanden. 

Robert Hessner 

Skoleleder 

 

 

 

 

 


