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Nyhedsbrev november 2019   
 
Start på AULA 
Så har vores nye platform kørt i lidt over en måned. Vores fornemmelse er, at det er sket uden de 
store problemer. I går fik jeg en statistik over hvor mange af vores forældre, personale og elever 
som anvender AULA og her kan jeg se, at 43 af vores forældre endnu ikke har været logget på. 
Hvis du oplever problemer med at komme på AULA, må du endelig henvende dig til os og få hjælp. 
Der er fortsat nogle tekniske problemer i forhold til, at vores forældre bosiddende i Avnstrup kan få 
adgang til AULA. Vi håber snart de er løst. 
 
Goddag og farvel til børn og personale 
Siden sidste nyhedsbrev har vi budt velkommen til en række elever og deres forældre. 
I børnehaven har vi budt velkommen til Sylvester. 
I 0. klasse har vi budt Harmoney velkommen tilbage. 
I 1. klasse har vi budt velkommen til Line. 
I 2. klasse har vi budt velkommen til Emma. 
1.12. byder vi velkommen til Milas i børnehaven og Sophia i 2. klasse. 
          
Den 1. december siger vi farvel til vores faste vikar Aya og velkommen til Kirstine, som skal være i 
praktik i SFO og 0.kl. i et halvt år. 
 
Åbent Hus den 27. november kl. 15.30-17.00. 
Vi vil gerne vise vores nyrenoverede lokaler samt børnehaven og SFOen frem til interesserede fra 
lokalsamfundet og evt. kommende forældre fra vores skoledistrikt. Borgmester Henrik Hvidesten 
klipper den røde snor til vores nye Håndværk og Design lokale kl. 15.30. 
I er velkomne til at bringe invitationen videre til jeres venner og bekendte. 
Vi mødes ved skolens bibliotek ved hovedindgangen. Følg flagene i skolegården. 
Elevrådsrepræsentanter vil være guider rundt på skolen. Tilmelding ikke nødvendig. 
 
Bedsteforældredag fredag den 29. november kl. 9.00 – ca. 13.00. 
Har I husket tilmelding? – Vi vil gerne sikre os at der er æbleskiver og gløgg til alle  
Vi glæder os til at byde bedsteforældre med til 3. klasses krybbespil i kirken. Børnene tager imod 
deres bedsteforældre i skolegården kl. 9.00 og vi går samlet over i kirken.  
Efterfølgende er der hygge med forskellige juleværksteder i klasserne. Vi pynter skolen op til jul og 
hjælpes ad med rengøring inden dagen afsluttes. Børnene må gerne tage med deres bedsteforældre 
hjem fra skole denne dag. Vi ved at mange gør det til en hyggedag hele dagen. 
 

            
 
Elevrådets julekonkurrence 2019 
Vanen tro vil elevrådet gerne lave en julekonkurrence for børnehaven og alle klasser. Konkurrencen 
starter den 29. november. 
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Kontakt og kommunikation på AULA og til personalets private telefoner (SMS) 
Det er vigtigt for os, at vi har en god og løbende kommunikation med jer som forældre. Det kan 
både være via AULA, men også at vi mødes på skolen.  
Skolens medarbejdere har ikke arbejdsmobiler. Det er derfor medarbejdernes private mobiler, de 
gør brug af, hvis de er i SMS eller telefonisk kontakt med dig. Vi opfordrer derfor til, at I kun 
anvender muligheden for at sende SMS’er mellem kl. 8-16.  
Ledelsen opfordrer til, at I så vidt muligt gør brug af AULA til kommunikation med medarbejderne. 
I denne sammenhæng er du meget velkommen til at skrive til dit barns pædagog eller lærer og bede 
denne om at ringe op ved lejlighed.  
I kan opsætte AULA, så I modtager en notifikation, når der er nyt. 
  
SFO´s åbningstider i julen. 
Den 20/12 + 23/12 + 2/1 og 3/1 er almindelige SFO-dage. Dvs. at der er åbent fra 6.00/8.00-17.00 
(fredag 16.00). 
Fra den 24/12 til og med den 31/12 er SFO lukket.   
Den 27/12 + 30/12 og 31/12 er der nødpasning på Dagmarskolen. Det er uden kendte voksne fra 
Kildeskolen. Ved behov for nødpasning rettes henvendelse til Anne Gitte. 
 
Kom forbi gymnastiksalen og tag en reol ! 

 
Vi har ryddet op i gemmerne og bortgiver reoler m.v. til interesserede. 
Du kan kigge forbi gymnastiksalen og du tager bare de reoler du kan 
bruge. Mandag morgen kører vi det der er tilbage på 
genbrugsstationen. 
 

VIGTIG information om de nye regler om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen  
Der er fra den 1. august 2019 indført nye regler om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen.  
Reglerne indebærer, at der fra skoleåret 2019/2020 indføres en pligt for skoleledere til 
altid at underrette kommunalbestyrelsen, såfremt en elev har ulovligt skolefravær i et 
kvartal på 15 procent eller derover. Forældre skal adviseres om konsekvenserne af 15 
procents ulovligt fravær, når en elevs ulovlige fravær når 10 procent.  
Ud over disse regler, er der foretaget en række præciseringer og justeringer af reglerne 
om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen. Disse vil der kunne læses mere 
om i folderen fra undervisningsministeriet.  
 
Kildeskolens Science Fair  
Tak for jeres store opbakning til elevernes Science Fair udstilling den 10.oktober. Det har en meget 
stor betydning for jeres børns resultater i skolen, når vi kan lave disse fælles arrangementer, hvor I 
kommer og hører og ser dem, vise deres resultater frem. 
Elever og forældre i 5. klasse havde stor succes med caféen, der blev et rigtig hyggeligt 
samlingssted. 
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Lego leauge valghold 
Kildeskolens valghold deltog igen i år i Lego Leauge turneringen ved Mærsk 
McKinney Videnscenter i Sorø den 9. november.  

Forældre der deltog som tilskuere fortæller 
at det er var imponerende at se, hvad 
børnene på Lego Leauge valgholdet og 
Martin havde fået lavet til den årlige 
konkurrence, både i selve forløbet og så 
godt de præsterede under hele lørdagen. 
Eleverne kan være stolte af deres resultat, 
også taget i betragtning af, at de dystede mod elever fra andre 

skolers overbygning. Det var virkelig godt arbejde. Tak til vores super seje valghold! 
   
 
SFO´s Halloweenfest d. 25. oktober  

Tak for den store opbakning til 
vores Halloween fest.  

Her er et 
par stemningsbilleder og 
den flotte vinderkage er 

lavet af Vera i 1. klasse og 
hendes mor.               

 
 

 
 
VIGTIGE DATOER TIL FAMILIENS KALENDER (sæt allerede et stort X nu) 
 
27. nov: Indskolingen henter juletræ til skolegården. Vi går til Bøgeskoven. 

Åbent Hus for lokalsamfundet og alle interesserede kl. 15.30-17.00 
29. nov: Bedsteforældredag med bl.a. krybbespil i kirken samt juleklip 
5. dec:  Juleindkøbstur til Ringsted for SFO 2 
12. dec.: Julefrokost i landsbyhuset for både SFO1 og SFO2 kl. 14.00-16.00 
13.dec: Stemningsfuld Lucia-optog ved 4. klasse 
18. dec.: Forældrekaffe i børnehaven 
19. dec: Sidste dag før jul – skoledag fra kl. 8.00-13.00 (Fællessamling kl. 11.00-12.00)   
 Forældrekaffe i SFO 
6. januar: 1. skoledag efter juleferien 
26. marts: Børnene har udvidet skoledag. Forårsmusical og fælles spisning kl. 17.00 - ca.19.30             

 

19.-20. maj: 4. klasse lejrtur  
11. juni: Markedsdag kl. 15.30-ca. 19.00 
26. juni: Sidste skoledag før sommerferien 
10. august: Første skoledag efter sommerferien til skoleåret 2020-21 
 
 

De bedste hilsener og på snarlig gensyn fra os alle på Kildeskolen 


