
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Det lykkes alligevel! 
 

Vi havde glædet os til en december med udendørs 

Julemarked, Lucia-optog, Nissebande, en masse anden 

underholdning og tre klassers tur til Tyskland – men sådan 

gik det ikke! 

 

Den 9/12 besluttede myndighederne nemlig, at 4. til 10. 

klasse skulle sendes hjem til fjernundervisning fra 15/12 

til tirsdag den 4/1, mens børnene fra 0. til 3. klasse kunne 

blive nødpasset på skolen. 

 

Med jeres fantastiske hjælp lykkedes det – så nu må vi se, 

om en Vinterfest kan laves om til en Forårsfest på skolen. 

Lad os se hvad der sker efter den 1/3.  

 

I dette nummer af Kildeskolenyt! kan du læse om de nye 

restriktioner – der stadig meget at tage hensyn til.  

       

Vi håber at I nød videoen med Lucia-koret – og så skal vi i 

gang med 2022! 

 

Og så lige en rettelse i kalenderen for januar:  

 

9/10. klasses projektuge er udsat – og dermed også 

elevernes fremlæggelser. Når lærerne mødes den 4/1 

aftales nye datoer og forældrene informeres.     

 

GODT NYTÅR! 

Kildeskolen  

Høffdingsvej 14 

2500 Valby 

Kontor: 38790140 

Lærervær.: 38797140 
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Corona retningslinjer 
Af Niels Bergstedt, skoleleder 

 

Den 21. december afholdt undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil pressemøde om 

yderligere ændringer af anbefalingerne.     

Samme dag modtog vi Undervisningsministeriets anbefalinger, der gælder frem til 1. marts.    

 

Lærere og ledelse mødes tirsdag den 4/1 for at arrangere undervisning og SFO-aktiviteter, 

som retter sig efter de nye anbefalinger.  

 

 

֍ 
 

Allerførst:  

Vi har nødpasning og nødundervisning mandag den 3/1 og tirsdag den 4/1 – og:   

Hele skolen åbner igen  

ONSDAG DEN 5. JANUAR! 

Det er vi glade for – men det sker med en ny række anbefalinger og regler, som I skal kende.  

 

Anbefalinger  

1. At undervisningen afholdes i stamklasser.  

2. At frikvarterer og pauser afholdes klassevis. 

3. At aktiviteter i SFO’en afholdes i faste grupper af børn og medarbejdere. 

4. At medarbejdere, forældre og besøgende holder afstand. Dette gælder ikke for 

elever, og imellem elever og medarbejdere.  

5. At aflevering og afhentning foregår udendørs.  

6. At større sociale arrangementer på tværs af klasserne aflyses. 

7. At sociale arrangementer som klassefester, fødselsdage og lignende holdes inden 

for stamklassen. 

8. At større sociale arrangementer aflyses. 
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9. At alle elever i 1.-10. klasse og medarbejdere lader sig screeningsteste to gange 

ugentligt – se mere under Screentestning. 

10.  Aktiv smittesporing – se mere under Håndtering af smittetilfælde.  

 

Regler 
 

1. At forældre og andre besøgende skal bruge mundbind eller visir, hvis de kommer 

ind på skolen. 

2. At medarbejdere har ret til at bære visir men ikke mundbind. 

3. At medarbejdere kan forevise et gyldigt coronapas. 

 

Screentestning 

 
Der opfordres til testning to gange om ugen af alle elever i 1. til 10. klasse samt af alle 

medarbejdere – dette gælder også for elever og ansatte, der er vaccinerede eller tidligere 

smittede.  

 

Elever i 0. klasse er undtaget denne opfordring.   

 

Elever og medarbejdere, der har været smittet inden for de sidste 12 uger, er også undtaget 

denne opfordring.   

 

Københavns Kommune stiller testkapacitet til rådighed.  

 

Testningen foregår på skolen hver mandag og onsdag fra 9:30 til 10:00.  

 

Testning af elever og medarbejdere kan tilbydes som hurtigtest eller selvtest. 

 

Udstyret til selvtestning udleveres på skolen og kan udføres i hjemmet.  

 

Selvtestning kan også benyttes af medarbejdere samt elever i 8. og 9/10. klasse på skolen.  

 

Screeningtester kan udføres som testning på skolen, som selvtest i hjemmet eller i det 

landsdækkende net af faste test-steder. 
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Håndtering af smittetilfælde 

 
Skolen afviser at modtage elever, der er testet positive eller har symptomer på COVID19. 

 

 

Nære kontakter er elever eller medarbejdere, der er kontakter til en smittet i hjemmet, 

værelseskammerater på lejrskole, overnattende gæster i husstand med smitte og lignende.  

 

Nære kontakter anbefales at gå i selvisolation og blive testet på 4.-dagen (PCR-test) og 6.- 

dagen (PCR eller hurtigtest) efter sidste kontakt til den smittede person.  

 

Selvisolationen kan ophæves efter negativt svar på testen fra 4. dagen.  

 

Nære kontakter, der har været smittet inden for de seneste 12 uger, anbefales hverken 

selvisolation eller test. Nære kontakter, der har modtaget 3. vaccinationsstik kan udelade 

selvisolation.  

 

Hvis en elev er nær kontakt, opfordrer vi forældre at holde barnet hjemme – barnet kan dog 

modtage undervisning på skolen.  

 

Skolen kan ikke iværksætte nødundervisning for elever, der som nære kontakter opfordres til 

selvisolation. 

 

Skolen har heller ikke mulighed for at iværksætte fjernundervisning for elever i selvisolation. 

 

Der kan dog stilles forventninger til elevens skolearbejde i form af hjemmeopgaver og andet.  

 

 

Øvrige kontakter er elever og medarbejdere, der er kontakter til en smittet uden for hjemmet 

– for eksempel til én på skolen, 

 

Øvrige kontakter anbefales at få taget en hurtigtest/selvtest med det samme (0. dags test) og 

en hurtigtest/selvtest på 4. dagen efter sidste kontakt til den smittede person. 

 

0. og 4.-dags tester ved smitte på skolen kan udføres som testning på skolen, som selvtest i 

hjemmet eller i det landsdækkende net af faste test-steder. 

 

Øvrige kontakter, der har været smittet inden for de sidste 12 uger, anbefales hverken 

selvisolation eller test.   

 

Hvis en elev er øvrig kontakt, skal barnet blot fortsætte med at modtage undervisning på 

skolen.  
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Mere om aflevering og afhentning 
 

Aflevering til morgen-SFO sker gennem gården ved bagdøren – børnene skal spritte 

hænderne af eller vaske hænder, når de ankommer. 

Aflevering til skole sker gennem fordøren – eleverne skal spritte hænder af eller vaske 

hænder, når de ankommer.  

Afhentning fra SFO sker gennem gården ved bagdøren.  

Afhentning fra skole sker ved trappen til fordøren. 

Hvis I ønsker at aflevere eller afhente indendørs, skal I spritte hænderne af ved 

indgangene og bruge mundbind eller visir.  

 

Mere om forældre på skolen  

 

Hvis I af andre grunde skal være på skolen – møder, konsultationer og lignende – er I 

meget velkomne. Men husk at spritte hænderne af ved indgangen og at bruge mundbind 

eller visir.  

Så snart I har sat jer til et møde, kan I tage mundbind eller visir af. 

Vær opmærksom på at kravet om mundbind eller visir ikke gælder for medarbejdere.  

 

Hvis skolen lukkes 

 
Styrelsen for Patientsikkerhed kan udstede påbud med flere restriktioner – i værste fald 

lukning af skolen og SFO’en. 

  

Hvis skolen og SFO’en lukkes, etablerer vi nødpasning og nødundervisning, herunder 

fjernundervisning.  

 

Nødpasning 

 

Nødpasningen omfatter:  

 

1) Elever i 0.-4. klasse, hvor forældrene er i beskæftigelse, og de enten skal blive på 

arbejdspladsen eller skal arbejde fra hjemmet.  

 

2) Elever der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige 

behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. 
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Nødundervisning  

  

Nødundervisning må kun iværksættes efter påbud fra Styrelsens for Patientsikkerhed eller 

regler fastsat efter epidemiloven.  

 

Mildere påbud kan være ændrede mødetider og opdeling af klasser i mindre enheder.  

 

Elever, der ikke må modtages på skolen, skal modtage fjernundervisning, herunder virtuel 

undervisning.  

 

Nødundervisningen kan omfatte egen læring i hjemmet efter anvisning fra læreren ved brug 

af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale.  

 

Nødundervisningen kan også indebære, at eleven får hjemmeopgaver til digital aflevering og 

efterfølgende bedømmelse og evaluering fra læreren.  

 

Elever, der modtager nødundervisning, har pligt til at deltage aktivt i undervisningen.  

 

Hvis klasselæreren vurderer, at en elev ikke deltager aktivt i nødundervisningen, registreres 

eleven som ulovligt fraværende. 

 
 

֍ 
 

 

 

 

Og lad os så komme i gang med en så-almindelig-som-mulig skoledag!  

  

 

Med venlig hilsen  

 

Niels  
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Håndværk og design –  
de unge tøjdesignere 
 

I 7. klasse skulle eleverne omsætte det, de lærte i projektet med plastikdragter, til at arbejde 

med tekstil, nål og tråd. 

 

Dette krævede, at eleverne skulle genopfriske deres symaskinekursus, men samtidig også 

lære at sy i hånden. 

 

Skolen fik en masse brugt tøj, som eleverne skulle sy om til nyt tøj og give et nyt design. 

 

En gruppe lavede en ”highlander prince” med baret i kraftigt filt, vest af en tidligere 

skindjakke og kilt af en gammel skovmandsskjorte. 

 

Der blev syet nye bluser og nederdele i plisse. 

 

Vi hyggede os, mens eleverne valgte musik på lærerens værktøjskasse med indbyggede 

bluetooth-højttalere – det var bare nogle dejlige og kreative timer. 
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Menneskerettighedsdag 
 

Den 10. december 1948 blev FN's Menneskerettigheder 

underskrevet og indført i en lang række lande. I de 

følgende år kom flere til, og i dag er de fleste af verdens 

lande medunderskrivere.  

 

På trods af Menneskerettighederne er der stadigvæk 

mange problemer med uretfærdigheder rundt om i 

verden.  

 

På Kildeskolen fejrede vi 73 års jubilæumsdagen med 

et oplæg om menneskerettighederne og arbejdede med 

FN's Verdensmål, som er en slags køreplan for, hvordan 

rettighederne kommer til at gælde for alle.  

 

 

Vi snakkede blandt andet om 

flygtninge, både krigsflygtninge og 

klimaflygtninge, og hvordan deres 

rettigheder er taget helt fra dem.  

 

I 7. og 9. klasse arbejdede eleverne 

i grupper med nogle opgaver, hvor 

de skulle prioritere de 17 

verdensmål efter hvad, de selv 

synes var vigtigst.   

 

 

Det var noget af en opgave.  

 

Der blev også spillet Verdensmålspil i 

9 klasse. 
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Julehygge i 

klasserne 
 

Onsdag den 1. december holdt vi jule-

klippe-klistre-dag i alle klasserne på 

Kildeskolen. 

 

Der blev flettet julehjerter, 

julestjerner, lavet guirlander og hørt 

julemusik og hygget i hele huset.  

 

Fysikprojekt om lys 
 

9. klasse har lige op til jul arbejdet med 

et tværfagligt emne om stråling.  

 

En gruppe arbejdede med synligt lys og 

lavede et forsøg med at sprede hvidt lys i 

alle de forskellige bølgelængder og 

skabte en regnbue. Bagefter samlede de 

det spredte lys og lavede det om til hvidt 

lys igen. 

 

Dejlig fællessang!  
 

Der blev igen sunget fællessang på stueetagen 

i december med Christine ved klaveret.  

 

Fire piger viste på fineste maner, hvordan 

man synger Jeg er en lille undulat med de helt 

rigtige fagter.  

 

Og så sang vi også Vuffeli-vov af Shu-bi-dua.  

 

Det lød helt fantastisk!  
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Julen blev da fejret 
 

Ingen skulle snydes – så mens de store 

tog sig en fridag, var der sidste 

skoledag for alle andre med 

morgenmad, hygge, Lucia optog og 

nissebanden tirsdag den 21/12.    

 

 

Gennem december måned ‘åbnede’ vi i 5. kl. 

en låge i vores julekalender hver dag. Det vil 

sige - vi QR scannede og så fik vi en 

bevægelsesopgave, hvor alle kunne deltage. 

En dejlig måde at starte dagen på.  

I 3. klasse startede børnene selvfølgelig 

med risengrød og juleklip. Nogle fik 

også lært at lave de ret indviklede 

julestjerner! 

  

Men det bedste var pakkelegen. 

 

Der blev slået mange seksere. Humøret 

var højt og der blev kæmpet om 

pakkerne. 

 

 



 12 

Luciakor og Nissebanden 
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Nødpasning 
 

I de sidste dage før jul var der nødpasning på skolen – og det skulle da udnyttes, så børnene 

kunne få én på opleveren.  

 

En af dagene gik turen til København. Det blev en skøn dag! 
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Sådan gik 2021 
Af Niels Bergstedt, skoleleder 

 

 

2021 vil blive husket som et langt zig-zag-forhindringsløb, hvor god undervisning blev 

hæmmet af skiftende corona-restriktioner.  

 

Det var ikke let for nogen af os – hverken elever, forældre eller lærere – men det lykkedes! 

 

Lad os lige genopfriske årets skiftende udfordringer: 

   

Den 9/12 2020 var 5-10. klasse sendt til fjernundervisning, mens 0-4. måtte være på skolen.  

Den 17/12 blev der lovet fuld genåbning den 4/1.  

Den 29/12 blev fjernundervisning af alle elever forlænget til den 18/1.  

Den 13/1 blev fjernundervisningen forlænget yderligere til den 8/2.  

Den 28/1 blev fjernundervisningen at forlænget til den 18/2.  

Den 1/2 fik 0-4. lov til at returnere den 8/2, og resten skulle forsætte med fjernundervisning.  

Den 24/2 var beskeden, at 0-4. skulle fortsætte på skolen, at 5-8. måtte afvente svar og at 9-

10. måske måtte komme tilbage den 15/3 men ellers måtte vente til efter påskeferie den 6/4.  

Den 1/3 var beskeden, at 0-4. kunne være på skolen, og at 5-10. skulle blive hjemme.  

Den 15/3 fik 5-10. lov til at få én dags udendørs undervisning på skolen om ugen.  

Den 24/3 fik 5-10. klasse lov til at have 50% fremmøde på skolen.   

Den 4/5 besluttede folketinget, at alle elever måtte være på skolen fra 6/5. 

Den 23/5 blev det tilladt at afholde sociale arrangementer på skolen.  

Den 10/6 fik vi lov til at have almindelige skoledage fra 14/6. 

Og så var der sommerferie.  

Den 10/8 vendte vi tilbage til en næsten almindelige skoledag – dog med testning og 

hjemsendelse af nære kontakter.  

Herefter fulgte nogle måneder med hjemsendelse af klasser og medarbejdere og ekstra 

testning, indtil vi i december var nødt til at aflyse alle fælles arrangementer.  

Den 9/12 fik vi besked på at hjemsende alle elever fra 15/12 indtil 4/1-2021 – dog med 

nødpasning og nødundervisning. 

 

Trods det første halve års aflysninger af forældremøder, forældrekonsultationer, lejrskoler, 

studieture, sommerfest, arbejdsweekend og fejring af den Grønne Flag, var der meget, der 

faldt på plads.    

 

Det lykkedes at afholde en vinterferie i SFO’en, en udsat Generalforsamling og eleverne i 0-

4. fik deres fastelavnsfest (klassevis!).  

 

Det lykkedes også at afholde eksamener i maj og juni med et godt gennemsnit på 7,4 – og 

hvem skulle have troet det efter de talrige afbrydelser? 
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Og da dørene blev lukket helt op i juni, fik vi travlt med at afholde konsultationer, 

forældremøder, lejrskoler og afslutningsfest for 9. og 10. klasse.      

 

Hen over sommerferien havde vi både Sommerskole, Sommer-SFO og en herlig SFO-koloni, 

der blev afholdt i Tunderup på Falster. Det lykkedes også. 

 

Efter sommerferien kastede vi os over fotodage, teaterture, valg af elevråd, lejrskoler, 

studietur, rundvisninger, forældremøder og konsultationer, seminar om læringsmetoden, 

arbejdsweekend, fællessang, temaugen Do-It-Yourself, terminsprøve, første møde i 

Bogklubben, uddannelsesaften, deltagelse i videnskabelige forløb på Københavns 

Universitet, Wastelab, Naturvidenskabsfestival, Politiker for en dag, Eaglewatch 2021, 

Skolevalg, Masse-eksperiment og et møde med den kommende 0. klasses forældre – men var 

desværre nødt til at aflyse Julefest, en tur til Tyskland og Grønt Flag arrangement.  

 

Gennem corona-tiden blev vi bedre til at variere fjernundervisningen med leg, motion, 

bagning og fysikforsøg i hjemmet, og vi erfarede, hvor vigtigt det er, at børn er sammen med 

andre børn. Endelig fandt vi ud af, at man ikke kan tillade sig at binde børn til ”lærings-

skærm” 5 timer om dagen og foregive, at det skulle være ”god undervisning”.  

 

Så der var mange ting, der lykkedes i 2021! 

 

Trods fortløbende testning, vaccinationer og fokus på hygiejne, ekstra rengøring, fornuftig 

afstand og afspritning/vask af hænder samt forældres brug af mundbind på skolen osv., ser vi 

frem til gode skoledage for alle børn og unge i 2022.   

 

Forhindringsløbet er ikke overstået endnu – men vi ved, at udfordringerne er til at klare, når 

vi står sammen – lige som vi allerede har gjort det! 

 

For øvrigt synes jeg, at vi alle er blevet bedre tage hensyn til  

hinanden – og det er vigtigt at huske på, når coronaen en  

dag er fortid, og vi kan sige: ”Kan du huske dengang, da …?” 

 

Jeg ønsker alle et godt nytår – vi ses igen onsdag den 5. januar! 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Niels Bergstedt 


