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                                November 2020 
     
Kære forældre og elever på Kildeskolen.                                                                                 
Skoven er falmet trindt om land og vi går nu for alvor ind 
den mørke tid. På trods af den alvorlige situation med 
Corona for vores land og at Kildeskolen i skrivende stund 
ligger indhyllet i tåge og dis, så er der mange lyspunkter i 
vores dagligdag. Uanset hvor mørk en morgen man 
kommer ind på Kildeskolen så mødes man med smil og 
glade børneansigter i lokaler og på gange. På Kildeskolen 
oplever vi et støt stigende elevtal, vi har i den nationale 
brugertilfredshedsundersøgelse, som alle forældre til 
børn i grundskolen udfylder hvert år, netop opnået en 
samlet score på 4.1 ud af 5 mulige, hvilket er et klart og tydeligt udtryk for vores forældres store tilfredshed 
med skolen. I elevernes trivselsmåling scorer vi samlet også helt i top, hvilket selvfølgelig også smitter af på 
vores høje faglige niveau, som lærere og elever arbejder hårdt på hver dag. Så på trods af den mørke tid og 
alle de aflyste arrangementer i julen, så er vi utroligt glade her på stedet for vores skole og vores elever og 
forældre.  
 
Nuværende og kommende elever.                                                                                                                                                                        
Hvis man går en tur på gangene en tilfældig tirsdag formiddag, så vil man kunne opleve et ballethold, 
et yogahold, rollespil, konditorbagere og fuld aktivitet i hele huset med masser af røde kinder og glade smil. 
Vi glæder os til den dag, hvor vi kan invitere jer alle indenfor igen og se, hvor fantastisk en skole Kildeskolen 
er. Det kan vi i øvrigt også ses på elevtallene for kommende 0-klasse til næste sommer, hvor vi her på 
skolen har ringet til alle forældre i vores skoledistrikt med kommende elever i 0. klasse for en snak om 
skolevalg og invitere på et besøg på skolen. Et tilbud mange har taget i mod og vi kan allerede se det på 
indskrivningerne, hvor vi nu har 16 indskrevne og vi har forventninger om en 3-4 elever flere. Og for det 
ikke skal være nok, så har vi også en stor stigning af børn i vores børnehave, og deres latter og smil er en 
glæde for os alle hver dag. 
 

Julen 2020. 
Men helt aflyst er julen ingenlunde her på Kildeskolen. Mandag d. 
23. november henter børnene juletræ i skoven hos Krogagergård og 
allerede samme dag står juletræet formentligt opstillet i vores ny-
asfalterede skolegård. Fredag d. 27. november laver vi julepynt og 
pynter skolen op. Vi opfører tilmed et krybbespil i Gyrstinge Kirke, 
og det vil man kunne se på vore facebookside umiddelbart efter og 
selvfølgelig på Aula. Det bliver noget helt særligt, og Peter Borring 
vores lokale sognepræst stiller også op og sikrer ”den rette 
stemning”.  
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Ny lærer.                                                                                                                                                                           
Det er også her ved udgangen af november, at vi siger farvel til Maria Julegaard, der har opsagt sin stilling 
her på Kildeskolen, idet Maria har fået arbejde tæt på sin bopæl og med små børn, så hænger det langt 
bedre sammen for Maria. Herfra skal lyde et tak for indsatsen og held og lykke fremover. Vi har 
ansættelsessamtaler i slutningen af måneden, hvor vi allerede nu har flere gode bud på en afløser for 
Maria. Det vil i høre nærmere om, så snart vi har en ansættelse på plads. Desværre kan det nok ikke 
undgås, at vi må belave os på tålmodighed, før vi har det hele på plads ved starten af januar. Det kan heller 
ikke afvises, at vi kan blive nødt til at organiserer os lidt anderledes og med ændringer i skemaerne. Men 
meget mere om det medio af december. 

Corona 
Heldigvis er vi stadigt forskånet for smitteudbrud på Kildeskolen, hvilket også er et udtryk for, at vi agerer 
med forsigtighed, overholder retningslinjerne om håndvask, afspritning, social afstand, virtuelle 
arbejdsmøder og skole-/hjemsamtaler.  Vi er klar til at kunne reagere hurtigt, hvis og såfremt at vi er 
uheldige, og der skulle være børn eller voksne i vores nærhed, der får Covid-19. I det tilfældes bedes I 
kontakte skolen med det samme på 57 62 72 60 eller i Aula uden for arbejdstid. I smittetilfælde vil vi på 
skolen naturligvis være i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, Ringsted Kommunes 
sundhedstjeneste og skolecenteret. Således de kan rådgive os til hvilke forholdsregler vi kan og skal 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 og aflevering og afhentning af børn i skolegården. Ved afhentning kan der ringes ind i SFO, og 
her bliver børnene så sendt ud, når de har pakket sig sammen. SFO1 tlf. 57 62 72 65 og SFO2 tlf. 21 38 99 
73. Det er naturligvis stadig vigtigt med social afstand 
mellem eleverne, der hvor det er muligt i klasserne og i SFO. 
Husk også de råd om begrænsning af sociale arrangementer 
mv. i fritiden Sundhedsstyrelsen som blev sendt til jer i 
Aula, herunder anbefalingen om at benytte app’en 
”smittestop” som kan downloades i Google Play eller App 
Store.  Herudover vil jeg bede om at man benytter 
mundbind eller visir ind og ud af skolen igen, hvis man har 
et møde på skolen, indtil I får sat jer ned, hvor man så kan 
tage mundbindet af igen. 
 
SFO og børnehave 
Begge steder er vi i fuld gang med julehyggerier og masser af julehemmeligheder.  
Børnehaven skal d. 2. dec. i kirke, holde julefrokost d. 9. dec. og holde juletræsfest d. 17. dec. Derudover 
laver Smutter og Spætter hver deres lille teaterstykke, som de viser for mejserne og hinanden d. 15. dec. 
Vi vil fortsat være rigtig meget ude både i børnehave og SFO, så husk varmt tøj, vanter m.m. Derudover vil 
vi i den kommende tid selvfølgelig trække mere indenfor med diverse aktiviteter, efterhånden som vejret 
bliver mere vinterligt. 
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Der er kommet flere nye ansatte både i SFO og børnehave, så her en oversigt over personalet. 
Børnehaven: 
Mejserne: Camilla (pædagog), Thomas (medhjælper) og Karen (medhjælper) 
Smutterne: Birgitte (medhjælper), og Lisbeth (pædagog). Lisbeth starter d. 7. december og har også timer i 
morgenpasningen, og hos Spætterne. 
Spætterne: Pernille B. (pædagog), og Lisbeth (se ovenover) 
Derudover har Anine, Lærke og Pernille E., som alle er ansat i SFO, timer i børnehaven nogle formiddage 
om ugen.  
 
SFO: 
SFO 1: Jakob (pædagog), Anine (medhjælper) og Lærke (medhjælper). Lærke er ansat i vikariat frem til 
sommerferien. 
SFO 2: Pernille E. (pædagog) og Steen (medhjælper) 

Endelig har vi forskellige vikarer tilknyttet både skoledelen, SFO og børnehaven. 
Joachim B., Joachim S., Fie, og Natasja. Laura (tidligere ansat) og Mette (tidligere studerende) er også ind 
imellem vikarer. 
 
Venlig hillsen fra os alle på Kildeskolen, Robert & Anne Gitte 
 
 
VIGTIGE DATOER TIL FAMILIENS KALENDER (sæt allerede et stort X nu) 
11.dec: Stemningsfuld Lucia-optog ved 4. klasse for skolens elever 
18. dec: Sidste dag før jul – skoledag fra kl. 8-12 
 

   


