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Kære forældre og ansatte på Kildegårdskolen. 

  

Vi skylder jer alle en status på den forventede nye organisering på skolens matrikler. 

  

Først og fremmest vil vi dog gerne benytte lejligheden til at sige: Hvor er det utrolig 

inspirerende, at se hvordan alle byder ind i denne svære tid med hjemmeundervisning og 

meget få muligheder for sociale aktiviteter. Det stiller bl.a. store krav til lærerne, som fortsat 

har ansvaret for vores børns læring, men som skal tænke helt nyt for at lykkes med det. Det 

stiller også store krav til pædagogerne og lærerne, som skal arrangere nødpasning. Vi i 

bestyrelsen vil gerne på vegne af forældrene give vores største anerkendelse og opbakning til 

ALLE ansatte på Kildegårdskolen, som med stor iver og engagement har taget opgaven på 

jer, og ikke lader jer bukke under for de begrænsninger, som Covid-19 giver os alle. Det stiller 

samtidig krav til mange forældrene om at jonglere ungernes behov og det at passe et arbejde 

– måske virtuelt hjemmefra, måske ved at varetage vigtige opgaver, der sikrer at samfundet 

fortsat 'kører derude'. 

  

Med hensyn til ny organisering af vores skole har vi tidligere meldt ud, at vi på baggrund af 

bestyrelsesmødet i februar valgte at lave en indstilling til Kommunalbestyrelsen om at få 

muligheden for at lave en omorganisering (Indstillingen har vi vedhæftet). Vi har nu fået svar: 

  

”Sagsbehandlingen af jeres henvendelse vedr. sammenlægningen bliver forsinket grundet 

nuværende corona udfordring”. 

  



Vores indstillingsproces er altså også påvirket af Coronasituationen, og selvom vi havde 

håbet, at kunne være klar til implementering pr. 1.8.2020, bliver det mere og mere urealistisk. 

Vi går derfor nu efter muligheden for omorganisering enten 1.1.2021 eller 1.5.2021.Så snart vi 

ved mere, holder vi jer alle orienteret. 

  

Indtil da en stor opfordring til at vi alle rykker sammen i disse svære tider – dog med afstand. 

  

Venlig hilsen Skolebestyrelsen.  
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