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Kære forældre.      2. juni 2020 

     
Kære forældre og elever på Kildeskolen,  
      Det har været så forrygende dejligt at have alle jeres børn tilbage her på skolen efter sommerferien, 
ligesom det var en ekstra stor glæde at kunne byde velkommen til vores nye 0. klasser. Det har heldigvis 
ligeledes været vores oplevelse, at eleverne savnede deres skole efter en lang sommerferie.  
 
 Corona  
 Det er som bekendt stadig således, at der er Corona i Danmark, og derfor skal vi agere med en vis 
agtpågivenhed og kunne reagere hurtigt, hvis og såfremt at vi er uheldige, at der skulle være børn eller 
voksne i vores nærhed, der får Covid-19. I det tilfælde vil vi på skolen naturligvis være i tæt dialog med 
sundhedsmyndighederne og skolecenteret i Ringsted Kommune, således at de kan rådgive os til hvilke 
forholdsregler vi kan tage i anvendelse. Hvis uheldet er ude, så kan vi på forhånd ikke udelukke, at hele eller 
dele af Kildeskolen skal lukke ned. Det håber vi naturligvis ikke, kommer til at ske. Indtil videre så opererer 
vi stadig med afstand og øget hygiejne, men i det daglige klassefællesskab er reglerne ikke længere, at der 
skal være 1 meter imellem elever. Det er naturligvis stadig vigtigt med social afstand, der hvor det er 
muligt. De overordnede retningslinjer fra skolens side er 

 Husk at aflevering og hente stadig foregår i skolegården.  

 Eleverne må også meget gerne vaske hænderne, inden de forlader hjemme og når de kommer 
hjem igen og så spritter vi af/vasker hænder herovre på skolen. 

 Hvis et barn bliver syg med Corona-symptomer (fx feber, ondt i halsen, hoste og løbende næse), så 
skal barnet blive hjemme, indtil 48 timer efter at det har haft de sidste symptomer. Hvis lægen 
anbefaler længere tid, så følg lægens anvisninger.  

 Hvis barnet bliver syg, mens det er i skole, skal barnet hentes af forældrene hurtigst muligt. Barnet 
vil blive placeret for sig selv væk fra andre børn, indtil det afhentes. 

 Hvis et barn bliver testet positiv for Covid-19, så skal vi på skolen informeres med det samme, 
således vi kan tage de nødvendige forholdsregler i samråd med Sundhedsmyndighederne, herunder 
information ud til andre forældre under behørig hensyntagen til GDPR.  

 Hvis et barn bliver testet positiv for Covid-19, så skal det blive hjemme i mindst 48 timer efter de 
sidste symptomer er ophørt. Hvis der ikke er symptomer, så skal barnet blive hjemme i mindst 7 
dage efter, at det er blevet testet positiv. Følg her altid lægens anvisninger, hvis disse er mere 
restriktive.  

 Hvis et nært familiemedlem til nogle elever bliver testet positiv, er retningslinjerne således, at 
eleven IKKE må komme i skole. Det, også selvom eleven ikke har symptomer. Følg også her jeres 
egen læges anvisninger, hvis de er mere restriktive.  

 Transport med bus og de øvrige kollektive transportmidler. Fra og med lørdag d. 22. august 
indføres der krav om, at passagerer fra 12 år skal benytte mundbind eller visir i alle former for 
kollektiv trafik. Det er fx Flextrafik, tog og busser. Det betyder, at eleverne vil blive mødt med krav 
om mundbind/visir, hvis de bliver transporteret med bus til skole, og at de formentlig vil blive afvist 
af buschaufføren, hvis ikke de er i besiddelse af et værnemiddel. De, elever over 12 år der får 
transport af skolen, vil få udleveret mundbind af skolen. 

 
Mødetid i skolen er mellem 8.00 og 8.10, såfremt barnet ikke er tilmeldt morgenpasning i SFO. I øjeblikket 
oplever vi, at der er en del børn der kommer 15-20 minutter tidligere. Dels gør dette at der er en del børn, 
der opholder sig i skolegården – små og store blandet, og dels får morgenpersonalet ekstra opgaver med 
børn, der faktisk ikke er tilmeldt morgenpasning. 
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Vi siger velkommen til 2 nye medarbejdere: 

I SFO 2 er Pernille Elvig allerede startet, og I børnehaven starter Camilla Poulen 1. oktober. 

Herunder en lille hilsen fra dem hver især. 

 

 
Hejsa. Mit navn er Pernille Elvig. 

Jeg er 48 år, bor i Næstved med min mand Jimmy og vores to sønner Mikkel og Malthe. 

Jeg har været udlært pædagog i 19 år, jeg har været omkring både børnehave og SFO verden. 

Jeg glæder mig rigtig meget til at skulle arbejde hos Jer på Kildeskolen. 

Jeg skal være nogle timer i børnehaven, være klassepædagog i 0.klasse, ellers skal jeg primært være 

til SFO 2. 

Jeg brænder for det kreative, så det vil jeg prøve at flette ind, der hvor jeg er. 

Jeg glæder mig meget til et langt og godt samarbejde med både kollegaer, forældre og børn. 

 

Hej, mit navn er Camilla, jeg er 33 år og mor til to friske drenge på 4 og 7 år. Jeg er selv fra 

området, jeg bor på et landsted nær Haraldsted. 

Jeg er uddannet pædagog fra Skårup seminarium på Sydfyn , hvor relationerne var i højsædet .  

I min daglige praksis er relationsarbejdet stadigvæk det, der er vigtigst for mig . Jeg vil gøre mit 

allerbedste for at skabe en tryg, rolig og sjov hverdag for jeres børn .  

Personligt elsker jeg naturen og kreative aktiviteter, hvilket skinner igennem når jeg er sammen 

med jeres børn.  

Jeg glæder mig rigtig meget til at møde jer, og ikke mindst til at få min daglige gang i børnehaven.  

Camilla  

 

 

 

VIGTIGE DATOER TIL FAMILIENS KALENDER (sæt allerede et stort X nu) 

16.-17. sep: 5. klasse på lejrskole med ”Kend dit land” (Nuværende 4. klasse). 

8. okt.: Afslutning på Science-temadage – forældre inviteres til at se resultater kl. 15-16.30 

9. okt: Motionsdag – skoledag kl. 8.00-13.00 – Efterårsferie 

29. okt.: Halloween i SFOén – kun for børn 

27. nov: Bedsteforældredag med bl.a. Krybbespil i kirken samt juleklip  

11.dec: Stemningsfuld Lucia-optog ved 4. klasse 

18. dec: Sidste dag før jul – skoledag fra kl. 8-12 


