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En anderledes skoledag…

Juni 2020 nr. 6
20. årgang

Nødundervisning
Afstand 1 meter
Vaske hænder dagen lang og hoste i ærmet
Nye skemaer med undervisning fra 9:00 til 14:00
Kun udflugter i nærområdet
Ingen forældremøder eller forældrekonsultationer
Ingen Sommerfest
Ingen Generalforsamling
Ingen eksamener
Ingen lejrskoler
Sådan ser det ud lige nu.
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Kalender juni
Kalender juli
Kalender august
Nødundervisning
Alle er tilbage –
billeder af en
anderledes skoledag!
* 15-Klubben
* Undersøgelse fra
Århus Universitet
* Fællesmøder i august

Men ALLE elever er tilbage på skolen – og de gør et
fantastisk stykke arbejde med godt humør!
Så vi spritter løs, giver eleverne den bedst mulige
nødundervisning og ser frem til et nyt skoleår, hvor vi kan
udfolde os med nærhed, møder, spændende ture og
interessante aktiviteter.
Inden da er der sommerferie med Sommerskole, SommerSFO og SFO-koloni.
Kildeskolenyt! vender tilbage den 1. september –

God sommerferie!
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Skolekalender
Juni

Mandag 1.
Tirsdag 2.
Onsdag 3.
Torsdag 4.
Fredag 5.
Mandag 8.
Tirsdag 9.
Onsdag 10.
Torsdag 11.
Fredag 12.
Mandag 15.
Tirsdag 16.
Onsdag 17.
Torsdag 18.

SKOLEFOTO
SKOLEFOTO
DIMISSIONSFEST FOR AFGANGSELEVER I 9. KLASSE –
på en eller anden måde!
DIMISSIONSFEST FOR AFGANGSELEVER I 10. KLASSE –
på en eller anden måde!

Fredag 19.
Mandag 22.
Tirsdag 23.
Onsdag 24.
Torsdag 25.
Fredag 26.

SIDSTE SKOLEDAG
FØR SOMMERFERIEN
Vi hygger os i klasserne – SFO er åben resten af dagen

Mandag 29.
Tirsdag 30.

SFO og Klub er åbne
hele ugen 7-17

Sommerskole 10-14

2

Juli

Onsdag 1.
Torsdag2.
Fredag 3.

Sommerskole 10-14
Sommerskole 10-14

SFO og Klub er åbne
hele ugen 7-17

Mandag 6.
Tirsdag 7.
Onsdag 8.
Torsdag 9.
Fredag 10.

Sommerskole 10-14
Sommerskole 10-14
Sommerskole 10-14

SFO og Klub er åbne
hele ugen 7-17

Mandag 13.
Tirsdag 14.
Onsdag 15.
Torsdag 16.
Fredag 17.

Sommerskole 10-14
Sommerskole 10-14
Sommerskole 10-14

Mandag 20.
Tirsdag 21.
Onsdag 22.
Torsdag 23.
Fredag 24.

Skole, SFO og Klub er lukket hele ugen

Mandag 27.
Tirsdag 28.
Onsdag 29.
Torsdag 30.
Fredag 31.

Skole, SFO og Klub er lukket hele ugen

SFO og Klub er åbne
hele ugen 7-17
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August

Mandag 3.
Tirsdag 4.
Onsdag 5.
Torsdag 6.
Fredag 7.
Mandag 10.

Skole, SFO og Klub
er lukket hele ugen

SFO-KOLONI!

SKOLEÅRET STARTER
SFO og Klub åbner 7:00

Tirsdag 11.
Onsdag 12.
Torsdag 13.
Fredag 14.
Mandag 17.
Tirsdag 18.
Onsdag 19.
Torsdag 20.
Fredag 21.

FÆLLESMØDE for 9. og 10. klasse – kl. 18:00-20:00

Mandag 24.

FÆLLESMØDE FOR 0., 1., 2., 3. og 4. klasse – kl. 16:00-18:00
SFO’en er åben for jeres børn indtil kl. 18:00

FÆLLESMØDE for 5., 6., 7. og 8. klasse – kl. 18:00-20:00

Tirsdag 25.
Onsdag 26.
Torsdag 27.
Fredag 28.
Mandag 31.

Næste nummer af Kildeskolenyt! udkommer 1. september
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Nødundervisning
Af Niels Bergstedt, skoleleder
Siden statsminister Mette Frederiksens pressekonference onsdag den 11. marts har vi
arbejdet med at give eleverne den bedst mulige skoledag.
Den 12. og 13. gik med grundig oprydning og afspritning af alle lokaler samt fremskaffelse
og udlevering af materiale, der kunne bruges til fjernundervisning.
Mandag den 16. marts var beredskabet på plads, så eleverne kunne blive undervist hver dag
mellem 9:00 og 14:00 – et beredskab vi har fastholdt siden da.
Lærerne satte sig ind i, hvordan man underviser on-line, hvilket var en særdeles udfordrende
opgave med mange uafprøvede veje og systemer – men de blev ved, og det lykkedes.
Den 23. marts fik vi at vide, at alle skoler fortsat skulle være lukkede til og med den 13.
april. Lærerne fortsatte og udviklede undervisningen – nogle endda tre dage i påskeferien!
Hver dag var alle ”på pinden” og hver dag blev vi lidt klogere på fjernundervisning.
Den 6. april kom meldingen, at de små kunne vende tilbage onsdag den 15.april, mens de
store skulle fortsætte med fjernundervisning – foreløbig til 10. maj. Det var også dagen, hvor
vi fik at vide, at alle afgangseksamener var aflyst.
Efter gennemgang af direktiver fra Sundhedsstyrelsen og indretning af lokalerne slog vi
dørene op for 0. til 5. klasse den 15. april – et herligt gensyn! Eleverne gennemgik et kursus i
håndvask, afspritning og afstand – og de var med på den fra første dag!
Lærerne udgjorde nu i to hold – dem på skolen og dem der underviste fra hjemmet.
Hjemmeunderviserne mødtes hver onsdag – dels for at bevare kontakten og dels for at dele
erfaringer.
Den 7. maj fik vi så retur-datoen for de store: mandag den 18.maj. En ny plan blev
formuleret, så alle 170 elever kunne modtage nødundervisning i sikre omgivelser. Lokaler
blev indrettet, regler blev sendt til de store og nye skemaer blev udarbejdet. Mandag den 18.
maj var det hele parat – og gensynet var herligt!
Nu fortsætter vi til sommerferien – med en række restriktioner, der er ved at blive hverdag.
Selv om nødundervisning er besværligt, klarer eleverne det fantastisk!
Skoledagen er anderledes – men den er også glad og munter!
5

Alle er tilbage!
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15-Klubben
Nødundervisning? Ja –
men eleverne giver den
alligevel hele armen!
I maj var der én uge med
26 elever og en anden uge
med 22, som havde lavet
15 eller flere eksamener.
Fantastisk.
De er bare så dygtige, de
der elever!

En undersøgelse fra Århus Universitet
Mikael Thastum, professor, og Rikke Lambek, lektor -Aarhus Universitet

I forbindelse med Covid-19 krisen har Aarhus Universitet igangsat en stor undersøgelse, som
handler om, hvordan familier med skolebørn i 0. til 10. klasse håndterer de udfordringer, som
krisen har medført, herunder bekymringer vedrørende smitte, lektier, genåbning af skolerne
og behov for støtte.
Mere end 700 børnefamilier har allerede deltaget, og du kan se en rapport med de første
foreløbige resultater fra 550 besvarelser på hjemmesiden
https://psy.au.dk/cebu/om-vores-forskning/forskningsprojekter/co-space-danmark/

Undersøgelsen er igangværende, og vi håber at så mange så muligt vil deltage.
Det er muligt at læse mere om undersøgelsen, se resultaterne og deltage ved at klikke på
linket indsat ovenfor.
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Fællesmøder i august – bare så i ved det!
Kære forældre,

I august mødes skoleledelse, lærere og forældre om samarbejdet i det nye skoleår.
Traditionen tro afholder vi de tre møder i fællesmødet på 2. sal:

9. og 10. klasse -

Mandag den 17/8 klokken 18:00-20:00

5., 6., 7. og 8. klasse -

Onsdag den 19/8 klokken 18:00-20:00

0., 1., 2., 3. og 4. klasse - Mandag den 24/8 klokken 16:00-18:00
SFO’en er åben ind til 18:00 for alle jeres børn
Første time – Møde med skoleledelsen
Anden time – Møde med klasselærer og faglærere

Alle skal deltage - sæt hak i kalenderen!
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