
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

”Tre uger mere…” 
 

Det var den nedslående nyhed fra statsminister Mette 

Frederiksen på pressemødet torsdag den 28. januar.  

 

Altså – på med vanten: Fjernundervisning i resten af 

februar!  

 

Og så et lille lyspunkt: 0. til 4. klasse kan muligvis vende 

tilbage inden mandag den 29. februar. 

 

Vi håber det bedste og skal nok informere jer, så snart 

myndighederne beslutter det i første uge af februar.  

 

Og så er der jo alle de andre elever. Vi må bare blive ved 

med at skabe den bedst mulige fjernundervisning!  

 

Hvad siger I til, at der arrangeres faste to-mands-hold, så 

eleverne sidder sammen med en klassekammerat i stedet 

for at være alene? Flere praktiske opgaver vil også hjælpe.  

 

Kalenderen for februar er ganske enkel:  

  

Terminsprøverne er udskudt. 

 

Der er vinterferie fra mandag den 15/2 til fredag den 19/2.  

 

SFO’en har nødpasning i vinterferien mellem 8:00 og 

16:00. Tilmelding skal ske gennem skoleledelsen.    
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Nyt fra skoleledelsen  

 

Torsdag den 28. januar afholdt statsminister Mette Frederiksen pressemøde om corona-

situationen.   

 

Det er besluttet, at de nuværende restriktioner skal forsætte til søndag den 28. februar. 

 

Det betyder, at vi fortsætter fjernundervisningen gennem hele februar måned.        

 

Myndighederne håber dog, at 0. til 4. klasse må komme tilbage inden den 28. februar – 

noget, som besluttes i næste uge.   

 

Genåbning af skolen kommer til at ske gradvis:  

 

1) Først 0. til 4. klasse, 

2) Bagefter afgangsklasserne   

3) Til sidst 5. til 8. klasse.   

 

Vi er selvfølgelig parate til at modtage jeres børn og unge så snart, de må komme tilbage!    

 

Vi er klar over, at det ikke er sundt at sidde alene foran en skærm mellem 9:00 og 14:00, fem 

dage om ugen, uge efter uge.   



 

 

3 

Tag børnene med udenfor, gå en tur, bag kager, spil brætspil, læs bøger sammen, lad børnene 

være med til rengøring og madlavning – og se nogle gode film sammen.    

I kan også arrangere, at jeres barn arbejder sammen med en klassekammerat i hjemmet. Så 

kan de hjælpe hinanden – og pjatte og hygge sammen i alle pauser. Det er noget, de trænger 

til!       

På skolen arbejder vi fortsat med at udfordre eleverne med praktiske opgaver, hvor det kan 

lade sig gøre. Det er også noget, de trænger til.    

Og ellers fungerer nødpasningen og nødundervisningen godt på skolen. Vi kan dog kun 

tilbyde disse, så længe vi følger statens restriktioner. Det er kun skolens ledelse, som kan 

give tilladelse til brug af tilbuddene.            

Når vi ved, hvornår 0. til 4. klasse må komme tilbage, beslutter Bestyrelsen, om der skal 

betales for SFO’en i februar. I får besked hurtigst muligt.          

Fortsæt endelig det tætte samarbejde med lærerne – ring, skriv en mail eller en SMS. Kontakt 

os hellere én gang for meget – vi hjælper, så godt vi kan! 

     

Tak til jer, der har besvaret forældreundersøgelsen. Med jeres svar kan vi bedre forstå, 

hvordan det går derhjemme – og med den viden kan vi forbedre fjernundervisningen og give 

jeres børn en bedre dagligdag. Jeg vil bede de af jer, som endnu ikke har besvaret 

undersøgelsen, om at gøre det så hurtigt som muligt. Vi har brug for alle svar!    

Hvis I ønsker at kontakte mig, kan I ringe på skolens nummer 38790140 eller sende en mail 

til niels@kildeskolen.dk  

 

Jeg træffes også privat på 53774484 – send en SMS med navn og anliggende, så ringer jeg 

tilbage hurtigst muligt.      

 

Og atter en tak for jeres enorme indsats – det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer alle.  

 

Og jo: Vi savner jeres børn og unge mere end nogensinde!  

 

 

Med venlig hilsen – og på snarlig gensyn! 

 

Niels Bergstedt   

                                             
 

 

mailto:niels@kildeskolen.dk
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Vinterferie i SFO og Klub  

 

Vinterferien afholdes fra mandag den 15/2 til fredag den 19/2.  

 

 

Gode tips fra andre forældre 

 

 

Hvis 0. til 4. klasse må komme tilbage før vinterferien:  

 

SFO og Klub er åbne hver dag mellem 7:00 og 17:00.  

 
 

Hvis 0. til 4. klasse ikke må komme tilbage før mandag den 19/2:  

 

SFO og Klub er åbne med nødpasning hver dag mellem 8:00 og 16:00.  
 

Tilmelding skal ske gennem Anna Lawaetz – senest mandag den 8/2.    
 

 

• Sørg for faste sovetider og nok søvn. 

 

• Fjern alt it-udstyr fra soveværelset, når der skal soves. 

 

• Sørg for faste spisetider og sunde måltider. 

 

• Fjernundervisning virker ikke, hvis dit barn føler sig presset – kontakt straks 

klasselæreren, så I kan fjerne presset sammen. 

 

• Sørg for fysisk bevægelse i løbet af dagen – gymnastik eller en løbetur frisker op. 

 

• Gå en tur i den friske luft – også selv om det regner. 

 

• Vær sammen med barnet, snak og leg så meget, det kan lade sig gøre. 

 

• Arranger at dit barn studerer sammen med en klassekammerat i stedet for at sidde 

alene.     
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En dag på skolen… 
Med Christine rundt i huset på en ”helt almindelig” fjernundervisningsdag.   

 

 
 

 

Jeg kunne godt tænke mig at give jer et billede af, hvad der sker på skolen i denne tid. Så lad 

os tage en tur rundt i huset på en helt almindelig hverdag med fjernundervisning.    

 

Klokken 8:45 mødes lærere og ledelse for at koordinere dagens aktiviteter. 8:55 går hver til 

sit og starter undervisningen med digitale navneopråb.     

 

På 2. sal møder jeg Anna, som taler med sine elever på telefonen – de er hver især ved at 

blive sat ind i, hvordan man logger ind, så de kan læse Hodja fra Pjort. 

 

Niels kontakter forældre – lige nu handler det om dem, der har fået de to sidste pladser i 

næste skoleårs 0. klasse. Når der er tid, hjælper han med undervisningen af nogle elever fra 

9. klasse.  

 

Karen- Marie nødunderviser en elev, samtidig med at hun giver on-line klasseundervisning 

til hele 7. klasse.  

 

Anne-Mette sidder med en 10. klasses elev, som bagefter kan gå hjem med sit eget 

studieprogram – samtidig med at hun underviser 10. klasse over nettet.  

 

Rikke indretter sit klasselokale med nye reoler, underviser to elever, der lige kom forbi, og er 

ellers on-line med hele 9. klasse.  

 

Dennis sidder koncentreret i fællesrummet med sit headset og on-line-underviser 5. klasse. 

Men får også tid til en at hjælpe en elev, der skal have nødundervisning.     

 

Maria fjernunderviser hele 8. klasse hjemmefra i dag.  
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Karen hjælper en ny elev med at lukke huller fra tidligere skolegang – og hun har 3 elever, 

som får nødundervisning. I dag står den på tabeller. 

 

Så er der Marie – vores skolesekretær: Hun har travlt med at bogføre, lave lister og 

indrapportere data til undervisningsministeriet.  

 

Vi går ned på 1. sal og finder Heidi i fysiklokalet. Ingen må forstyrre, for hun er on-line med 

klasseundervisning om atomspaltning. 

 

På samme sal er Susan i gang med 6. klasse for at føre sine elever gennem dagens 

undervisningsprogram.  

 

Videre på stueetagen.  

 

Mikkels elever i 3. klasse lytter til Vivaldis De fire årstider og tegner deres følelsesmæssige 

indtryk – samtidig med at han bygger reoler. Der bliver også tid til at give nødundervisning 

til nogle få elever.  

 

Nayla hjælper nogle af de små med at lave fingerstrik – en af pigerne har strikket 6 meter, og 

en dreng viser stolt sin Ninja sokke-mand frem, som han lige har lavet.   

 

Lisbeth har kontakt med alle sine elever fra 2. klasse og taler med en dreng for at finde ud af, 

hvad han skal arbejde med i dag.  

 

Anna T hjælper en dreng fra 1. klasse, som er lidt ked af det – nu er han på dupperne igen. 

Og ellers fortsætter dagen med forældrekontakter og telefonsamtaler med alle eleverne.  

 

Helle har sendt sin 0. klasse ud for at finde ting i naturen – ting, der er formet som cirkler, 

trekanter og firkanter. Børnene skal tage billeder og sende dem til hende – og så skal de 

tegne de former, de fandt.   

 

Og mig selv? I dag har jeg blandt andet været rundt i hele huset for at servere kaffe og 

nødder til alle de produktive lærere, som ikke kan forlade computere, telefoner og aktiviteter.    

 

Og nu – klokken 14:10 mødes vi atter for at gennemgå dagen, indsamle spørgeundersøgelser 

og forberede morgendagen.  

 

Og alle er helt enige:  

 

VI GLÆDER OS VILDT TIL AT JERES BØRN KOMMER TILBAGE! 
 

Selv om der er meget at se til, er der alt for stille i huset... 
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Golfstrømmen 
 

I fysik arbejder vi med verdens havstrømme, og hvordan 

de påvirker klimaet. I Danmark nyder vi godt af 

Golfstrømmen, som sørger for, at vi får lunt vand fra 

Mellemamerika. Det flyder via Grønland, hvor det køles 

ned og synker til bunden af Atlanterhavet – hvorpå det 

fortsætter sydpå og bliver varmet op. 

 

I 9. klasse lavede eleverne fjern-forsøg om, hvordan det 

varme og 

kolde vand 

opfører sig.   

 

De kunne 

tydeligt se, at 

det kolde 

vand lægger sig under det varme – og at 

saltvand lægger sig under ferskvand.  

 

Gode forsøg! 

 

 

Overfladespænding  
 

I fysik udfører vi ofte eksperimenter – og det kan være 

vanskeligt at klare med fjernundervisning. Men det 

lykkes alligevel med kreative løsninger.   

 

I 6. klasse arbejdede eleverne med forsøgsbeskrivelser 

og hvordan man udfører forsøg. 

 

Eleverne hjalp hinanden med at formulere et forsøg om 

overfladespænding i et glas vand. Beskrivelsen skulle 

herefter følges punkt for punkt, og de skulle så vurdere 

forsøgsresultatet. Bagefter fik eleverne i 9. klasse 

forsøgsbeskrivelsen og skulle udføre 6. klasses forsøg 

for at se, om de så fik samme resultat.  

 

Det gjorde de – så beskrivelsen var præcis og god!  
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Fjernundervisning i snevejr 
 

I begyndelsen af januar havde vi sne i et par dage, og vi fik 

hurtigt udnyttet det i fjernundervisningen! 

 

I matematik lavede Anne-Mette og Zishan snemands-

geometri. De byggede en snemand med Anna T, og 

eleverne fik så til opgave at beregne rumfanget af 

snemanden. 

 

I natur og teknik undersøgte eleverne, hvor lang tid det 

tager at smelte et glas sne på en radiator eller på et bord. 

Hypotesen var, at det nok ville tage dobbelt så lang tid – 

og det holdt nogenlunde.  

 

 

Video-spots 
 

Vi håber, at I fik fornøjelse af de fem 

videofilm, vi sendte i januar.  

 

Der var både en sang, en konkurrence, et par 

rundture på skolen, én om idræt og en 

danse-video. 

 

Alle lærere var straks med på den! 

 

Vi har også brug for sjov kontakt med 

eleverne – det er slet ikke nok med 

fjernundervisning, digitale instruktioner, 

korrektioner og navneopråb! 

 

Bare vent – der kommer flere i februar.      

 

Her nogle links: 

https://www.dropbox.com/s/go6jp6j292hvj0d/All%20By%20My%20Self.mp4?dl=0 

 

https://www.dropbox.com/s/ted55e3di1hh8ad/Kilde%20Mama%20Mia.mp4?dl=0 

 

https://www.dropbox.com/s/g5tly09unexl6ot/De%20Magiske%20Dansesko.mp4?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/go6jp6j292hvj0d/All%20By%20My%20Self.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ted55e3di1hh8ad/Kilde%20Mama%20Mia.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g5tly09unexl6ot/De%20Magiske%20Dansesko.mp4?dl=0
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Der skal også leges… 
 

Fysikforsøg og matematikopgaver med sne er godt – men der skal også være tid til at lege!    

 

Beskeden gik ud til alle elever: Gå udenfor, lav en snemand og send et billede! 

 

Og så væltede det ind med herlige billeder! Her er nogle af dem:     
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En dag med kager og mad i 0. klasse 
 

Læring er meget andet end bøger. Her en stribe billeder, som Helle fik af børnene i 0. 
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Skønne børn! 
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Herlige billeder  
 

Og til sidst nogle af de mange billeder, vi har modtaget fra elever og forældre!  

 

   

I gør det bare godt!  
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