
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikke et år! 
 

Januar nummeret af Kildeskolenyt! plejer at handle om 

december måneds Julefest, Lucia-kor, Nissebande, hygge 

på sidste skoledag og en masse andre sociale aktiviteter. 

 

Men sådan kunne vi ikke afslutte 2020.  

 

Dog har vi meget at være stolte af – for det lykkedes 

faktisk at give ordentlig undervisning til alle elever hele 

året igennem, hjemme som på skolen.  

 

Det lykkedes endda at skabe en skoledag med godt humør 

– der var ingen corona-dramatik, og elever såvel som 

lærere indrettede sig hurtigt efter de mange skiftende 

restriktioner. 

 

At det har krævet en kæmpe indsats fra lærernes side, er 

ingen hemmelighed – de var nødt til at droppe alle 

undervisningsplaner og udvikle nye veje til at opnå god og 

lærerig undervisning. Næsten som at smide kirurgens 

værktøj ud lige før en operation – ja, hvad gør man så? 

 

Og så er der jer forældre: Vi takker for jeres enorme 

opbakning med fjernundervisningen og jeres dygtighed i 

at skabe en god hverdag for børnene – trods alle odds! 

 

Godt Nytår! 
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Skolekalender  

Januar                                                                              
  

 

 

 

 

 

 

  

Da alle sociale aktiviteter i januar er aflyst, springer vi månedens kalender over.  

 

Kære forældre,  

Tirsdag den 29. december kl. 19:00 afholdt statsminister Mette Frederiksen 

pressemøde om corona-situationen i Danmark. 

Her blev det klart, at de seneste restriktioner for skoler er forlænget to uger.  

Derfor:  

• Der er ingen undervisning på skolen før mandag den 18. januar kl. 9:00. 

• Mandag den 4. januar mødes lærerne 9:00 for at koordinere fjernundervisning 

af alle elever.   

• Fjernundervisningen starter tirsdag den 5. januar 9:00. 

• Fjernundervisningen foregår hver dag i de to uger mellem 9:00 og 14:00. 

• I hele perioden er SFO og Klub lukket. 

• Hvis jeres børn og unge mangler undervisningsmaterialer, kan de hentes på 

skolen efter aftale med klasselæreren.  

• Vær opmærksom på mails og SMS’er – der kan være vigtige beskeder fra 

lærerne, som I skal reagere på hurtigt.      

 Og så håber vi at mødes med jeres børn og unge mandag den 18. januar!   

Note til alle forældre med børn i børnehave: Børnehaverne er åbne i hele perioden.   
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Online arrangement om 

Menneskerettighederne 
 

Den 10. december var det 72 års siden, at FN’s Menneskerettigheder blev underskrevet.  

 

I år blev Unge for Menneskerettigheders event afholdt online, og det gav mulighed for, at 5.-

10. klasse kunne deltage.  

 

Her var fotograf 

og journalist 

Martin Thaulow 

inviteret til at 

lave en 

performance.  

 

Han fortalte 

historier om 

hans mange 

rejser rundt om i 

Verden, hvor 

han har 

fotograferet og 

interviewet 

mennesker på 

flugt.  

 

Martin fotograferer i øjenhøjde – ikke noget med kunstige vinkler eller pigtråd imellem 

kamera og person, som det ellers tit bliver gjort.  

 

Han fortalte om sine oplevelser i en times tid, mens han viste billeder af de mennesker, han 

talte om. Derefter kunne eleverne stille spørgsmål, både om de personlige historier, men også 

om hans arbejde som fotograf. Det var et meget spændende arrangement.  

 

Filmen af mødet ligger på youtube:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wQ0QIFJ3-

Qc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR02TucBLbtwfYOO_g85lf_pzRTkq-

f0O5OMHATTRWclifaEk5bdP47xyZ4. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wQ0QIFJ3-Qc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR02TucBLbtwfYOO_g85lf_pzRTkq-f0O5OMHATTRWclifaEk5bdP47xyZ4
https://www.youtube.com/watch?v=wQ0QIFJ3-Qc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR02TucBLbtwfYOO_g85lf_pzRTkq-f0O5OMHATTRWclifaEk5bdP47xyZ4
https://www.youtube.com/watch?v=wQ0QIFJ3-Qc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR02TucBLbtwfYOO_g85lf_pzRTkq-f0O5OMHATTRWclifaEk5bdP47xyZ4
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Undervisningen på skolen  
 

Fra onsdag den 9/12 var kun 0. til 

4. klasse på skolen – alle aktiviteter 

foregik på stueetagen.  
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De fjernstuderende 
 

Mens 0. til 4. klasse kunne blive på skolen frem til fredag den 

18/12 sendte vi 5. til 10. hjem til fjernundervisning onsdag den 

9/12. 

 

 

 

 

 

 

 

Online-bagning 
 

Onsdag den 16. december kunne 9. 

klasse lære, hvordan man laver 

vaniljekranse og pebernødder. Med 

online-forbindelse hjem til Anne-Mettes 

køkken i Greve stod eleverne i deres 

køkkener og fulgte instruktionerne.  

 

Anvendt matematik – og en smagfuld 

fornøjelse!  
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Fjernunderviserne 
 

Og her sidder de så – nogle af de lærere, som tog sig af fjernundervisningen i december. 

 

Det tog ikke mere end én dag – så var hjemmeundervisningen etableret og kørende! 

 

Fra anden hjemsendelsesdag var der digitalt navneopråb hver morgen klokken 9:00 og 

online undervisning frem til 14:00.  

 

Den fungerer – men kan slet ikke konkurrere med god undervisning på skolen!     
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 En seddel på døren til mor og far hjemme hos Olivia! 

 

 

Forældrekonsultation med 

Microsoft Teams 
 

Med hjemsendelsen af alle klasser blev det vanskeligt at 

gennemføre en planlagt forældrekonsultation i 5. klasse. 

 

Heldigvis er alle eleverne uddannet i brugen af Microsoft 

Teams, og bruger det meget aktivt. Klasselæreren afprøvede 

en forældrekonsultation, hvor han kontaktede forældrene via 

Teams på aftalte tidspunkter – og hermed fik eleverne 

lejlighed til bruge deres evner til anvende Teams.  

 

Konsultationerne blev gennemført til tiden – næsten som 

normalt!  
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Vi gav ikke op!  
 

Luciakoret havde hårde odds, da 

plejehjemmene ikke kunne have 

syngende børn på besøg – men de 

øvede videre.  

 

Og så blev koret halveret, da 

eleverne fra 5. til 10. blev sendt 

hjem!  

 

Hvad gør man så? Synger videre, 

selvfølgelig!  

 

Så alle de tilbageværende elever og 

lærere nød deres skønne sang! 

 

 

Ud og synge 
 

 

0. til 4. klasse besøgte omkringliggende ejendomme og sang dejlige julesange for at sprede 

juleglæde. 

 

Eleverne sang Rudolf, På loftet sidder Nissen og Bjarne List Nissens "Gaveregn". 

 

Og der blev vinket fra vinduerne! 
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Sådan gik 2020 
Af Niels Bergstedt, skoleleder og  

Anna Buch Lawaetz, viceskoleleder 

 

På vej ind i 2021 tager vi lige et kik på 2020.  

 

Den daglige undervisning omfatter både bøger, hæfter, blyanter og 

tavler. Men også it, ture, film og projekter – samt blødere 

nødvendigheder som nærhed og samarbejde.  

 

Alt dette blev kraftigt udfordret gennem det meste af 2020. Af corona!  

 

Årets startede ellers fint: 9. og 10. klasses projektuge blev efterfulgt af elevernes 

fremlæggelser for forældrene. Der var fokus på it og bevægelse, besøg på SKILLS, 

førstehjælp, byture, fastelavnsfest, besøg på bibliotek, Sex og Samfund, Vestforbrænding 

samt Brobygning, afholdelse af en fantastisk vinterferie i SFO’en, projekt om Vietnam, 

bogstavlege og indsamling af brugte batterier.  

 

Og så skete det! Den 11. marts varslede statsminister Mette Frederiksen, at alle skoler skulle 

lukkes og eleverne sendes hjem.  

 

Og så stod den på en masse forberedelser til en helt anderledes skoledag med it og 

fjernundervisning, samt aflysninger af arbejdsweekend, forældremøder, generalforsamling, 

eksamen og planlagte lejrskoler.  

 

Den 15/4 vendte 0. til 5. klasse tilbage – dog til en hverdag med afspritning, afstand og 

adskilte klasser. Ingen ture, ingen sociale arrangementer. 6. til 10. fortsatte 

fjernundervisningen et stykke tid endnu, og kom tilbage på skolen den 18/5, hvor vi tog godt 

imod – men selvfølgelig med restriktioner og nødundervisning.  

 

Forbavsende hvor godt elever og lærere tog udfordringerne – humøret var højt, og vi havde 

en god hverdag på skolen. Men desværre ingen Sommerfest. 

 

Over sommerferien lykkedes det at afholde Sommerskole, Sommer-SFO og SFO-koloni.  

 

Den 10/8 startede et nyt skoleår. Nødundervisning var erstattet af almindelig undervisning – 

men stadig underlagt en masse restriktioner. Vi kastede os over opstartsmøder, planlagde en 

bogklub og 9. klasse tog på studietur til Skotland, inden grænserne lukkede. Der var 

arkæologi i sandkassen, forældreseminar om læring, undersøgelser af biodiversitet, besøg på 

Københavns Universitet og Nationalmuset, samt besøg af Cirkus Naturligvis, dubbing-kursus 

og ZOO- besøg – og det lykkedes endda at afholde motionsdag, terminsprøver og en 

fantastisk temauge om hverdagens kemi.    
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Den 23/10 blev restriktionerne skærpet – og de skulle vare året ud. Arbejdsweekenden blev 

aflyst, der var ingen forældremøder, ingen julefest, ingen fejring af det 10. grønne flag, ingen 

lejrskoler og Bogklubben blev udskudt på ubestemt tid. Ikke desto mindre arbejdede eleverne 

støt videre i den daglige undervisning. De besøgte Energi og Vand, Københavns Universitet, 

og der var mere gang i 15-klubben end nogensinde! Ved at opdele årets informationsmøde 

om 0. klasse i tre møder (der måtte jo højest være 10 til stede!) lykkedes det også.     

 

Den 9/12 skærpedes restriktionerne yderligere, og 5. til 10. blev sendt hjem til 

fjernundervisning. Da 0. til 4. så blev sendt hjem fredag den 18/12, besluttede vi at afslutte 

skoleåret samme dag.   

    

Gennem hele 2020 var det fantastisk at opleve, hvor godt elever og lærere klarede 

situationen. Hvis noget kunne lade sig gøre, skulle det bare gøres! 

 

Til sidst en stor tak til alle forældre – jeres opbakning har været kolossal!  

 

Også en stor tak til alle lærere og SFO-medarbejdere, som gjorde en enorm indsats med at 

skabe en lærerig og munter hverdag.  

 

Og så i gang med et nyt spændende og udfordrende år! 

 

Godt nytår! 

 

Kærlig hilsen  

 

Niels og Anna 

 
 

 

 

 
 

 


