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                                Juni 2021 
 

 
 
Kære forældre og elever. 
 
Et mildt sagt meget omskifteligt skoleår er ved at rinde ud. Et år der har trukket store veksler på jer 
forældres, elevers og medarbejderes omstillingsparathed og tålmodighed. Heldigvis har den allersidste del 
af skoleåret rummet en forårsmotionsdag, ekskursioner, trivselsarrangementer og endelig en lejrskole til 
Lalandia for vores 6. kl., som vi snart skal ønske god vind videre i deres skoleforløb. De fleste skal videre på 
Byskovskolen og så har enkelte også valgt ”Go Global” linjen på Campusskolen.  
 
Heldigvis har politikkerne på Christiansborg lempet så meget på retningslinjerne, at mundbind udfases, 
klasserne kan igen have idræt sammen, vi kan åbne garderoben for 0.-3. kl. og I er velkomne indenfor, når I 
afleverer og henter. Dog skal vi af hensyn til alle, hvor nogle kan være lidt utrygge, lige vænne os til 
genåbningen, og for at forhindre lokale smitteudbrud, huske på: 
 

 Afstandskravet på 1 meter 

 God håndhygiejne 

 At eleverne bliver hjemme ved symptomer eller meldinger om nær kontakt 
 

Vi fortsætter med at teste eleverne to gange om ugen som hidtil og det vil vi formentlig gøre til ind i 
september, som det er ser ud nu. Personalet anbefales også kraftigt til at blive testet to gange om ugen. 
Vi forventer at have normale aflevering- og hentesituationer, dvs. normale indgange, garderober, toiletter 
mv. på plads og det forventer vi at have klar tirsdag morgen. SFO vil også holde et arrangement, så vi kan få 
afhentet alle de glemte ting og sager, der har hobet sig noget op i løbet af året, mere herom længere nede.  
 
Solen skinner og Jan har tegnet op i skolegården med trafikbaner, så vi går bestemt mod lysere tider.  
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Herunder kan I læse mere om sommer SFO, næste skoleårs fagfordeling og kommende aktiviteter. De 
sidste to uger af skoleåret vil vi have fokus på trivselsaktiviteter i klasserne og en god afslutning på 
skoleåret for alle. Vores årlige nationale trivselsmåling er så småt ved at blive afsluttet, og den vil blive 
behandlet i skolebestyrelsen, i ledelsen, på klasseteamniveau og endelig vil lærerne også bruge den til at 
fremlægge resultaterne på næste års forældremøder mhp. næste skoleårs trivselsindsats. Vi har også 
afviklet de obligatoriske nationale test, hvor I får resultatet hjem i kuverter med eleven. 
  
De sidste uger går også med en ansættelsesproces til ansættelse af en ny skoleleder. Det vil I selvfølgelig 
også blive holdt orienteret om. 
  
Torsdag er store oprydningsdag. Vi rydder klasserne og gør rent, så Robert og Karina kan gå en runde med 
hvide handsker på og finde den klasse, der har gjort det bedst. Den klasse vinder is på sidste skoledag. 

Vi nyder det dejlige vejr, og er rigtig meget ude i 
øjeblikket. Husk solcreme hjemmefra, og med i  
tasken, hvis de skal smøres i løbet af dagen. På rigtig 
varme dage – særligt i ferien selvfølgelig, laver vi 
vandkamp, så det er en god idé, at have badetøj og 
håndklæde liggende i garderoben, da det ikke er noget vi  
bestemmer på forhånd, men gør når der er stemning for 
det. Børnene må også gerne medbringe vandpistol. 
 
Morgenpasning i sommerferien er sammen med børnehaven, så børnene skal sætte deres ting i deres 
garderobe, og så gå ned i børnehaven (Spirerne må gerne følges derned af en forælder). Morgenmad 
serveres i børnehaven, og senest kl. 8.00 deler vi os igen, når der er mødt tilstrækkeligt med personale ind. 
 
Sampasning i uge 28 +29 +30 foregår på Byskovskolen afd. Asgård, dog undtaget vores Spirebørn som i 
disse tre uger passes i Kildeskolens børnehave. Der kommer et informationsskriv fra Byskov til de tilmeldte. 
 
Også i SFO glæder vi os over at retningslinjerne lempes, så vi igen kan være sammen på tværs af klasserne. 
Det betyder, at vores dagligdag bliver mere fleksibel og børnene i højere grad kan vælge, hvor de vil være, 
og hvilke aktivitetstilbud de vil deltage i.  Ligesom i skoledelen må forældre igen gerne komme ind og hente 
børnene, og hjælpe med garderoberne.  
 
Sidste skoledag d. 25. juni 2021 
Lige om lidt er skoleåret slut, og vi synger sommerferiesangen. Traditionelt er sidste skoledag 6. klassens 
dag. De rejser jo videre og i år har 6. kl. planlagt følgende: 

Kl. 8.00 - 9. 00: Fælles morgenmad 10 kr./elev indbetales til læreren 

Kl. 9.00 - 9.30: 6. kl. forberedelse. De andre klasser hygger i klassen 

Kl. 9.30 - 10.00: Karamelkast 

Kl. 10 - 10.15: PAUSE 

Kl. 10.15 - 11.00: Rundbold mellem 6. kl. og lærere. Alle andre hepper 

Kl. 11.15 – 12.00: Awardshow og sommerferiesang i skolegården samt ”Den gyldne fejebakke”.  

Kl. 12.00: SOMMERFERIE 
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Vi har ret meget glemmetøj liggende, som I meget 
gerne må se om I kan genkende noget af.  
 
Der står en stor kurv i garderoben ind mod biblioteket 
hvor det gemmer sig, og det som ikke er væk til 
sommerferien, bruger vi som skiftetøj eller forærer væk 
til genbrug  
 

 
Børnehave 
Også i børnehaven nyder vi vejret, og at der ikke skal kæmpes så meget med alt det overtøj  I øjeblikket 
bliver der bl.a. arbejdet med insekttema, hvor der både har 
været en tur i præstegårdshaven, og kigge på insekter, en bi 
ekskursion og forskellige kreative udfoldelser. Vi arbejder 
videre med temaet lidt endnu. I næste uge tager Mejserne på 
bondegårdstur, og ser på nogle lidt større dyr. 
Derudover har to af grupperne været med bussen til Pirat-
legepladsen i Ringsted for første gang i lang tid – et stort hit. 
 
Vigtige datoer næste skoleår 
9. aug.:  Første skoledag 
26. aug.:  Skolens dag efter særskilt program 
6.-9. sept.:  Forældremøder 
XX  Ekskursion ved menighedsrådet 
11.-14. okt.:  Science fare 
15. okt.:  Motionsdag 
29. okt.:  Halloween i SFO 
Uge 46 + 47:    Skole-/hjemsamtaler 
26. nov.: Adventssamling i kirken med krybbespil, bedsteforældredag ifm. juleudsmykning af skolen 
XX. nov.: Juletræet tændes 
13. dec.: Luciaoptog 
25. feb.: Fastelavn  
28.-31. mar.: Musicaluge 
Uge 18 + 19: Skole-/hjemsamtaler 
Maj: Markedsdage. 
24. juni: Sidste skoledag  
 
Første skoledag efter sommerferien, husk nye 0. klasser 
 

Kl. 8.00-9.00 er alle elever i egne klasser. 0.kl. møder kl. 09.00 

Kl. 9.00-10.00 mødes vi i skolegården. Her er der tale ved skolelederen, fælles sang 
og endelig går 0. kl. gennem en flagallé ind på skolen, så de starter deres skoletid 
med flag og fejring. Derefter går alle i egne klasser og forældrene til børn i 0. kl. går 
til forældremøde med skolelederen. Fra kl. 10.00 er der almindeligt skema for alle 
klasser.  
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Fagfordeling  
Herunder kan I se, hvilke lærere og pædagoger, som er tilknyttet de forskellige klasser til næste skoleår.  
Skemaerne udkommer på Aula i løbet af uge 25. 
 
0. klasse:  
Lene Wille: Trivsel, to-lærertimer, dansk 3 lektioner, matematik, idræt, natur og teknik 
Rikke Kaae: Dansk 8 lektioner, engelsk og billedkunst. 
Tove Andersen: Musik 
 
1. klasse:  
Marianne Andersen: Dansk og klasselærer 
Martin Vadsager: Matematik og natur og teknik 
Rikke Kaae: Engelsk, kristendom og billedkunst. 
Anine: Idræt, to-voksen, samt klassepædagog. 
Tove Andersen: Musik 
 
2. klasse: 
Anita Nielsen: Dansk, engelsk og kristendom, samt klasselærer 
Martin Vadsager: Matematik, idræt og natur og teknik. 
Anine: Klassepædagog og to-voksen 
Tove Andersen: Musik 
 
3. klasse: 
Lisbeth Westergaard: Dansk, klasselærer, engelsk og historie 
Marianne Buhl: Matematik og kristendom 
Steen Poulsen: Idræt 
Rikke Kaae: Billedkunst 
Pernille Elvig: Klassepædagog, to-voksen 
Jakob Stadelund: Håndværk og design 
Mads Kristensen: Natur og teknik 
Tove Andersen: Musik 
 
4. klasse: 
Emmeline Bolø: Dansk, klasselærer og musik 
Rosemarie Fuglsang: Matematik, idræt, natur og teknik og madkundskab 
Marianne Andersen: Historie 
Anita Nielsen: Kristendom 
Rikke Kaae: Billedkunst 
Lisbeth Westergaard: Engelsk 
Jakob Stadelund: Håndværk og design 
Pernille Elvig: Klassepædagog, to-voksen 
 
5. klasse:  
Emmeline Bolø: Dansk, klasselærer og musik 
Rosemarie Fuglsag: Matematik og natur og teknik 
Anita Nielsen: Engelsk 
Tove Andersen: Tysk 
Rikke Kaae: Billedkunst 
Marianne Andersen: Historie 
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Jakob Stadelund: Håndværk og design 
Marianne Buhl: Madkundskab 
Steen Poulsen: Idræt 
Herudover forløbsbaseret to-voksen 
 
6. klasse: 
Tove Andersen: Dansk og tysk 
Marianne Buhl: Matematik, kristendom. madkundskab og billedkunst, samt klasselærer 
Jakob Stadelund: Håndværk og design 
Mads Kristensen: Natur og teknik 
Marianne Andersen: Historie 
Lisbeth Westergaard: Engelsk 
Rosemarie Fuglsang: Idræt 
Herudover forløbsbaseret to-voksen 
 
Parallellægning af dansk og matematik: 

I næste skoleår vil en stor del af alle klassers dansk og matematiktimer være parallelagt ml. 1. og 2., 3. og  

4. og endelig ml. 5. og 6. årgang. Her vil vi så kunne åbne op for flere faglige og sociale aktiviteter på tværs  

af klasserne, såsom tværfaglige forløb, workshops, turboforløb og en langt mere konkret elev- 

differentiering, så vi i endnu højere grad kan støtte og tilgodese eleverne ud fra deres faglige, sociale og  

personlige niveau. I disse timer vil der også blive sat endnu en voksen på, således man kan opleve tre  

lærere/pædagoger til to klasser. Parallellægningen åbner også mulighed for en langt højere social dynamik  

eleverne i mellem, hvilket vil skabe større trivsel i vores lidt små klasser. Det vil I høre mere om på  

forældremøderne i det nye skoleår. 

 

Valgfag:  

Eleverne har ønsket følgende fag: Hiphop, boksning, karate, billedkunst/HDS, bueskydning, mad- 

lavning, svømning, rolle- og brætspil, bagning, robotics, kodning, Makerspace og Science.  

 

Valgfagene varetages af Lene Wille, Rikke Kaae, Martin Vadsager, Steen Poulsen, Tove Andersen og Mads  

Kristensen og vil indgå i valgfagsblokken onsdage kl. 10.55-13.15 for 0.-3. kl. og kl. 12.00-14.00 for 4.-6. kl.   

 

Elevrådet har også ønsket, at valgfagsperioderne bliver lidt længere end hidtil, hvor vi har skiftet hvert  

kvartal. I de forskellige forløb vil vi også invitere gæstelærere på besøg i de forskellige valghold. Det vil  

valgfagslærerne præsentere en plan for efter sommerferien. Der vil også være svømning i valg- 

fagene i perioden januar til juni for alle klasser 

 

 

 

Mange hilsner 

 

Robert Hessner 

Skoleleder 

Kildeskolen 


