
Yderligere genåbning  

efter påskeferien!  
 

Efter Påskeferien kan 5-10. klasse endelig vende tilbage 

på skolen.  

 

Indtil videre dog kun med 50% fysisk fremmøde – de 

resterende 50% er fortsat fjernundervisning.    

 

Myndighederne holder øje med smittespredningen, og 

hver 14. dag vil man annoncere, hvad der så skal ske.  

 

Vi glæder os til at komme i gang – men ser også frem til 

den 20. april og håber på det bedste!  

 

I dette nummer af Kildeskolenyt! kan du se, hvordan vi 

gennemfører undervisningen af 5-10. klasse i de første to 

uger efter Påskeferien. 

 

Hvis der ikke sker noget nyt den 20. april, fortsætter 

undervisningen efter denne plan.  

 

Den Ordinære Generalforsamling er udsat indtil videre og 

alle sociale arrangementer er fortsat aflyst.  

 

Så vi fortsætter med at gøre det så godt, vi kan – og gør 

det uden alvor!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   

Kildeskolen  
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Skolekalender  

April                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag 1. 

PÅSKEFERIE – Hele skolen er lukket 
Fredag 2. 

 

Mandag 5. 

Tirsdag 6. SÅ ER VI I GANG IGEN – se planen! 

 

Undervisningen følger en særlig plan, 

som beskrives her i Kildeskolenyt! 
 

Der er ingen sociale arrangementer 

på skolen i denne periode 
   

Onsdag 7. 

Torsdag 8. 

Fredag 9. 

 

Mandag 12. 

Tirsdag 13. 

Onsdag 14. 

Torsdag 15. 

Fredag 16. 

 

Mandag 19. 

Tirsdag 20. Nye instruktioner fra myndighederne 
Onsdag 21.  

Vi informerer om  

undervisning og sociale arrangementer, 

så snart vi ved mere! 

Torsdag 22. 

Fredag 23. 

 

Mandag 26. 

Tirsdag 27. 

Onsdag 28. 

Torsdag 29. 

Fredag 30.  

 

Den Ordinære Generalforsamling er udsat  

 
FOTO-dagene 26. og 27. april er usikre 

  

– vi giver besked, så snart vi ved mere!  
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PLAN FOR DEN DELVISE GENÅBNING  

Af Niels Bergstedt, skoleleder 

 

 

Kære forældre,  

 

Med Folketingets genåbningsplan kan vi endelig give mere undervisning på skolen!    

 

Der er ingen ændringer for eleverne i 0-4. klasse – de bliver undervist på skolen hver dag og 

kan deltage i alle SFO’ens aktiviteter.  

 

Efter tre måneders hjemsendelse må eleverne i 5-10. klasse have 50% fysisk fremmøde på 

skolen.  

 

Det betyder, at eleverne i 5-10. klasse bliver undervist på skolen i 1 uge, og herefter skal 

fjernundervises i den følgende uge.  

 

Vi har valgt at gøre dette klassevis. Eleverne trænger til at være sammen med alle deres 

klassekammerater – og lærerne længes efter at undervise klasserne!  

 

Her er modellen: (Husk på at vi først er tilbage tirsdag den 6. april)  

 

 

0-4. klasse 

     

Undervisning på skolen alle hverdage 

SFO og klub er åbne alle hverdage  

 

 

          

 

 

 
5. klasse 6. klasse 

     

Uge 1 

 

 

 

Undervisning på skolen 

 

Fjernundervisning 

man tir ons tor fre man tir ons tor fre 
Dennis 

 

Christine Dennis Karen 

Marie 

Susan Susan Zishan Susan Heidi Dennis 

      

Uge 2 

 

 

 

Fjernundervisning 

 

Undervisning på skolen 

man tir ons tor fre man tir ons tor fre 
Dennis 

 

Zishan Dennis Dennis Susan Susan Christine Susan Heidi Karen 

Marie 
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7. klasse 8. klasse 

     

Uge 1 

 

 

 

Undervisning på skolen 

 

Fjernundervisning 

man tir ons tor fre man tir ons tor fre 
Karen 

Marie 

Heidi Karen 

Marie 

Zishan Jeanet Heidi Maria Anne-

Mette 

Rikke Zishan 

     

Uge 2 

 

 

 

Fjernundervisning 

 

Undervisning på skolen 

man tir ons tor fre man tir ons tor fre 
Karen 

Marie 

Heidi Karen 

Marie 

Zishan Dennis Heidi Maria Anne-

Mette 

Rikke Zishan 

           
 

 

 

 
9. klasse 10. klasse 

   

Uge 1 Fjernundervisning  Undervisning på skolen 

 

man tir ons tor fre man tir ons tor fre 
Rikke 

 

Rikke Heidi Anne-

Mette 

Maria Anne-

Mette 

Anne-

Mette 

Rikke Maria Heidi 

   

Uge 2 Undervisning på skolen 

 

Fjernundervisning 

man tir ons tor fre man tir ons tor fre 
Rikke 

 

Rikke Heidi Anne-

Mette 

Maria Anne-

Mette 

Anne-

Mette 

Rikke Maria Heidi 

 

F 

    

Undervisningstider 

 

Eleverne i 5-10. klasse undervises på skolen klassevis mellem 9:00 til 13:45 – herefter 

rengøres lokalet sammen med læreren.  

 

Eleverne i 5-10. klasse sendes hjem kl. 14:00. 

 

Eleverne i 5-10. klasse fjernundervises mellem 9:00 og 14:00.     
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Hygiejne 

 

Vi åbner indgangsdøren kl. 8:30, hvor eleverne får afsprittet deres hænder, før de kommer 

ind på skolen. Eleverne kan også vælge at vaske hænderne med sæbe.  

 

Når eleverne kommer tilbage efter påske, gennemgår vi reglerne om afstand, håndhygiejne 

og ekstra rengøring af klasselokaler.    

 

 

Forældre og besøgende  

 

I bør aflevere jeres børn ved indgangsdøren eller ad bagdøren til SFO’en.   

 

Forældre og besøgende skal bære mundbind eller visir og afspritte hænderne, hvis de skal ind 

på skolen. 

 

Hvis I gerne vil mødes med ledelse, lærere eller skolesekretæren, bedes I aftale møderne 

telefonisk på forhånd. Ring til 38790140.    

 
 

Bobler 

 

Hver klasse håndteres som bobler.  

 

Det betyder: 

 

1) Der er ikke krav om afstand i selve klassen.  

 

2) Der er ikke fælles undervisning af flere klasser sammen. 

 

3) Klasserne undervises kun af få lærere.  

 

4) 0-4. klasse har pauser som sædvanlig og holdes så vidt muligt adskilt.    

 

5) 5-8. klasse har pauser på andre tidspunkter end 0-4. klasse. De to klasser, som er på 

skolen, holdes adskilt i pauserne.    

 

6) 9. og 10. klasse holder pause på 2. sal eller udenfor skolen. Der er kun 1 klasse ad 

gangen på skolen.  

 

7) Aktiviteter i SFO’en holdes så vidt muligt adskilt, så børnene leger med deres 

klassekammerater.     
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Testning 

 

Elever, som er fyldt 12, kan blive testet på skolen.  

 

På Kildeskolen kræver det dog forældrenes skriftlige tilladelse.     

 

Om testning skriver myndighederne:  

 

1) Testning er en forudsætning for genåbning af 5-10. klasse.  

2) Det anbefales kraftigt, at elever, som er fyldt 12, og skolens personale lader sig teste. 

 

Den løbende testning er altså et anliggende, som I skal tage stilling til!    

 

Falck kommer tirsdage og fredage på skolen for at hurtigteste lærere og elever – alle får en 

SMS om resultatet i løbet af 15 minutter.   

 

Vi anbefaler dog kraftigt om, at elever, som er fyldt 12 og som også er på skolen i uger med 

fjernundervisning, lader sig hurtig-teste.     

 

  

 

Syge børn 

 

Syge børn skal blive hjemme.  

 

Hvis I er i tvivl om jeres barn må komme i skole, skal I kontakte klasselæreren.  

 

Vi er ikke bekymrede for en almindelig mild forårsforkølelse – men vi er heller ikke læger.   

 

Har barnet symptomer på smitte med corona, skal barnet selvfølgelig isoleres og blive væk 

fra skolen. Kontakt klasselæreren, der sammen med skoleledelsen skal afgøre, hvad der skal 

ske med resten af klassen.  

 

Vi foretrækker, at et barn med symptomer bliver testet, så vi hurtigt kan afgøre, om resten af 

klassen skal hjemsendes som nære kontakter.  

 

Uden testning kan vi ikke afgøre, om en klasse skal blive på skolen eller hjemsendes som 

nære kontakter til den smittede!      
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Nære kontakter 

 

Hvis én elev er smittet, skal hver elev i klassen sendes hjem som nære kontakter.  

 

Der er ikke afstandskrav i klassen, og derfor anses alle i klassen for at være nære kontakter. 

    

Hvis en elev er nær kontakt til en smittet person udenfor skolen, skal eleven blive hjemme i 

isolation, og klasselæreren skal informeres med det samme. Klassen sendes ikke hjem 

medmindre eleven selv testes positiv. 

 

Vi foretrækker, at barnet som nær kontakt testes hurtigst muligt, så vi kan afgøre, om resten 

af klassen skal hjemsendes som nære kontakter.  

 

Uden testning kan vi ikke afgøre, om en klasse skal blive på skolen eller hjemsendes som 

nære kontakter til den smittede!      

     

 

Sociale aktiviteter som er forbundet med skolen 

 

Alle sociale aktiviteter på skolen er indtil videre aflyst. 

 

Dette omfatter Sommerfest, fejring af det 11. Grønne Flag, forældremøder, 

forældrekonsultationer, lejrskoler, klassefester, teateraftener o. lign.  

 

Aktiviteterne på skolen handler udelukkende om at få undervisningen til at fungere bedst 

muligt.  

 

 

Sociale aktiviteter som ikke er forbundet med skolen  

 

Vi skal have undervisningen til at fungere i størst mulig omfang, og det involverer alle 

ansatte, alle elever og alle forældre.  

 

Én smittet person på skolen betyder hjemsendelse af én eller flere klasser – samt de lærere, 

den smittede elev havde i løbet af skoledagen.   

 

Myndighedernes anbefalinger gælder også private arrangementer udenfor skolen – 

klassefester, fødselsdage og andet. Dette gælder også, selv om børnene og de unge 

færdes sammen i løbet af en almindelig dag. 

 

Skolen blander sig ikke i dette – men vi appellerer til sund fornuft! 
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Tidshorisont 

   

Den ovenstående plan gælder foreløbig i to uger.   

 

Den 20. april vil myndighederne informere om eventuelle ændringer.  

 

Hvis restriktionerne ikke ændres, fortsætter vi med at skifte mellem uge 1 og uge 2.  

 

Vi skal nok informere jer med mails og SMS’er.  

 

 

Uden alvor! 

 

Tre måneders hjemsendelse med fjernundervisning for alle elever i 5-10. klasse.  

 

Så er den delvise genåbning er et godt skridt på vejen!  

 

Selvfølgelig kan ingen af os være tilfredse, før undervisningen og alle sociale arrangementer 

kan genoptages. Vi ønsker alle et liv, som vi havde det før 11. marts 2020.    

 

Fra første dag besluttede ledelse og lærere at hjælpe alle på skolen med at følge 

myndighedernes restriktioner – men også, at vi skulle gøre det uden alvor!      

 

Den vigtigste opgave er at give børnene og de unge en god tid – og herefter at uddanne dem 

så meget, som det overhovedet kan lade sig gøre. 

 

Igen en kæmpe tak til alle forældre – I har bakket op hele vejen igennem! 

 

Og også en kæmpe tak til alle ansatte, som har udvist ekstraordinær omstillingsparathed – og 

gjort det dygtigt!  

 

Lad os nu se, hvad der sker den 20. april.  

 

Uanset hvad – vi bliver bare ved!  

 

Og helt uden alvor! 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Niels Bergstedt, skoleleder  

 

 
Det ser ikke kønt ud – men det er stærkt anbefalet!  
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Den Ordinære Generalforsamling udsat 
 

Generalforsamlingen skulle være 

afholdt mandag den 26. april.         

 

På grund af de nuværende corona-

restriktioner er den udsat.  

 

Skolens bestyrelse har derfor 

bemyndigelse til at godkende skolens 

årsregnskab i år.  

 

Senest den 20. april får vi yderligere 

instrukser af myndighederne.  

 

Hvis det bliver muligt at afholde generalforsamlingen, varsler vi den tre uger før 

afholdelse.  

 

Den nuværende bestyrelse fungerer frem til konstituering af en ny bestyrelse. 

 

Dagsordenen er uændret:  

 

1) Valg af dirigent. 

2) Valg af referent. 

3) Bestyrelsen aflægger beretning. 

4) Det reviderede regnskab forelægges til orientering. 

5) Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter –  

6) Indkomne forslag 

7) Eventuelt. 

 

Da Lisbet Najbjerg og Lise Johannessen har unge, som forlader skolen efter 9. klasse til 

sommer, skal vi have ny formand og en ny suppleant. Hvis du ønsker at have større 

indflydelse på skolens virke, opfordres du til at stille op til valg.  

 

Forslag eller ønske om at stille op skal skriftligt være Bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 

20. april. Send en mail til info@kildeskolen.dk – så vil skolesekretæren sørge for at 

informere Bestyrelsen.  

 
 

Med venlig hilsen 

 

Lisbet Najbjerg,  

Bestyrelsesformand 

mailto:info@kildeskolen.dk
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Gensynsglæde i det fri 
 

Fra den 15. marts fik vi lov til at undervise eleverne fra 5. til 10. klasse én dag om ugen. 

 

Da undervisningen skulle foregå udendørs, holdt vi tæt øje med vejrudsigten! 

 

Lærerne fandt straks på nye undervisningsforløb – selv om vi godt vidste, at dagene kom til 

at handle om gensyn snarere end effektiv undervisning.  

 

Og gensynsglæden var stor! 

 

5. klasse tog på vandretur fra Carlsberg, 

gennem Istedgade, videre til Kongens 

Have via Hovedbanegården og Strøget – 

en historietur, der fik titlen Slingrer ned 

ad Istedgade.  

 

Undervejs blev der snakket om Istedgade 

under krigen, om træbyggede huse 

udenfor voldene (blandt andet 

Hovedbanegården) og om gadernes 

navne.   

 

Dertil var det en skøn tur i det skønne 

vejr. 

 

 

 

 

 

Gensynsglæden var 

også stor i 6. klasse.  

 

Her besøgte eleverne 

Konditaget Lüders i 

Nordhavn, en herlig 

legeplads i Valby og 

nåede også en god 

tur i ZOO.  
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Og så var der 7. klasse.  

 

Medens eleverne fandt vej gennem 

Dyrehaven til Eremitagen med GPS, 

blev der løbet om kap, spillet kort, 

gået balancegang på træstammerne 

osv. 

 

Der blev grinet til den store 

guldmedalje!  

 

 

 

 

8. klasse havde også en dejlig 

gensynsdag i Tokkekøb Hegn ved 

Allerød.  

 

Der blev sludret og hygget – man 

kunne tydeligt mærke, at eleverne 

havde savnet hinandens selskab.  

 

 

 

I 9. klasse stod den på bål i 

Valbyparken.  

Der blev hygget og bagt snobrød 

mens snakken gik – der var 

skam meget at indhente efter 

måneders adskillelse.  
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10. klasse mødtes til 

orienteringsløb i Valbyparken. 

 

Eleverne fandt sammen, fandt 

alle poster – og dagen blev 

rundet af med varm kakao og 

kiks i det fri.  

 

Det var en dejlig dag – skønt 

at se hinanden i rigtig levende 

live igen. 

 

 

 

 

 
Til sidst en kæmpe tak til alle 

forældre – med jeres tålmodighed 
og opbakning er det lykkedes at 

komme gennem et helt år med en 
masse forhindringer! 

Vi gør det godt sammen! 
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Det følgende har vi modtaget fra Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning.  

I skrivelsen står der, at børn, som er fyldt 15 år, selv kan bestemme om de vil testes.  

Dette er ikke skolens politik! Vi anbefaler, at alle elever, som er fyldt 12 år, bliver testet – 

men vi skal have forældrenes skriftlige samtykke, før de kan blive testet på skolen.  

Niels Bergstedt      

 

Tilbud om kviktest af elever,  

der er fyldt 12 år 
 

Kære forældre til elever i 5. – 10. klasse 

 

Fra den 6. april kan vi endelig byde eleverne i 5.-10. klasse velkommen tilbage på skolen 

hver anden uge. Vi håber, at alle elever vil tage en coronatest, inden de mødes igen, og at 

eleverne vil blive testet to gange om ugen, i de uger de mødes på skolen. 

 

For at gøre det lettere at blive testet, vil Københavns Kommune tilbyde kviktest på skolen til 

de elever, der er fyldt 12 år. Testen er frivillig og tilbydes 2 gange om ugen. De første skoler 

vil kunne tilbyde test allerede få dage efter, at eleverne er tilbage fra påskeferie. 

 

Hvis dit barn er mellem 12 og 14 år, skal vi have et samtykke, hver gang dit barn bliver 

testet. Efter påske vil du få et samtykkeskema, som du kan udfylde. 

 

Hvis dit barn er fyldt 15 år, kan han/hun selv bestemme, om han/hun vil testes, men du vil 

få besked, inden vi tilbyder test. 

 

Vi håber, at så mange som muligt vil tage imod tilbuddet om test, så vi kan passe på 

hinanden. Benyt gerne påskeferien til at snakke med dit barn om muligheden for test på 

skolen. 
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Fakta-ark 

Hvordan foregår testen? 
Testen er en næseborspodning med en kort podepind, som føres nogle 
få centimeter op i næsen. Testen bliver udført af uddannet podepersonale, som 
forsigtigt fører podepinden op i næsen på barnet. Hvis testmetoden ændrer sig, vil du få 
besked. 
 

Hvem bliver informeret om testresultatet? 
Hvis dit barn testes positiv for COVID-19, vil podepersonalet give besked til en 
kontaktperson på skolen. Personen vil kontakte forældrene og 
blive hos barnet, indtil en forælder kan hente barnet. Skolens ledelse får 
også besked, så de kan starte smitteopsporing på skolen. Når en test er 
positiv, bliver det oplyste telefonnummer givet videre til Styrelsen for 
Patientsikkerhed, som vil kontakte dig med henblik på videre smitteopsporing. 
 

Hvordan giver jeg samtykke til test? 
Du giver samtykke til test ved at give dit barn et underskrevet samtykke 
med hver gang, barnet bliver testet. Efter påske vil du få et samtykkeskema til at 
udfylde. Her skal du også skrive et telefonnummer til den 
person, som skal kontaktes, hvis dit barn testes positiv for COVID-19. 
 

Er testen et krav for at kunne komme i skole? 
Nej. Deltagelse i test er frivilligt, og ingen tvinges til at blive testet. Hvis 
barnet på testtidspunktet ikke vil have en test, så bliver det ikke testet. 
Heller ikke selvom der er givet samtykke fra forældrene. 
 

Er der nogen, som IKKE bør lade sig teste? 
En næsepodning kan i meget sjældne tilfælde give kortvarige bivirkninger, som fx 
ubehag, hoste, nysen, eller lokal kløe i næse og svælg. 
Der kan være helt særlige situationer, hvor en næsepodning ikke anbefales: 
• Tendens til næseblødning 
• Sygdomme i næsesvælget 
• Ved nyligt brækket næse eller efter næseoperation 
• Akutte skader eller kroniske tilstande i og omkring næseregionen. 
 

I de særlige tilfælde anbefales det, at man lader sig teste med en halspodning. Man kan 
booke tid på www.coronaprover.dk. 


