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Moderat genåbning for afgangsklasser på alle uddannelser 

Kære elever, 

Hvis du IKKE går på sidste år af din uddannelse, skal du fortsat modtage virtuel undervisning. Skolelukningen 

er for jer forlænget til 5.4.21. 

Hvis du er afgangselev på én af skolens uddannelser, får du direkte besked fra os i Lectio om de konkrete 

planer i uge 9-12. 

Overordnet gælder det at I må komme i skole hver anden uge og at skolen er åben for halvdelen af 

afgangseleverne samtidigt. Det har vi lagt en plan for, som I kan se her: 

Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 

Eud og 10.klasse STX, HHX, EUX og HTX EUD, 10.klasse, HF og IB HTX 

 

Vi har planlagt terminsprøver, SRP, SSO, EOP osv., og de planer ændrer vi ikke. Det betyder for denne fase, 

at I ikke kommer så meget ind på skolen generelt set, men til gengæld har vi så planlagt ugerne efter påske 

med almindelig undervisning. 

Når du møder ind, er retningslinjerne de samme for jer og de ansatte som før nedlukningen: 

• Husk mundbind, når I bevæger jer rundt på skolen 

• Husk at spritte hænder ved indgang og udgang, og hyppigt mens I er her 

• Husk at holde afstand – 2 meter til personalet 

• Husk at spise i klasseværelset 

Nyt er kravet om test to gange ugentligt, når I møder ind. 10. klasseselever opfordres kraftigt til at blive testet, 

for alle andre elever er det et krav for at være på skolen. Kravet gælder også alle ansatte. I skal benytte det 

lokale testcenter, og der kommer præcis information om testning så snart vi har den. 

Øvrig information: 

• Kontoret er åbent som normalt 

• Kantinen er åben i middagspausen 

• Der er øget fokus på rengøring på skolen 

• Idræts- og musikundervisning må ikke gennemføres på skolen, og derfor aflyses det, hvis det ligger i 

de uger, hvor I skal møde ind. 

For nogen er testen ikke noget særligt, for andre er det end træls oplevelse (det synes jeg faktisk!), men for 

alle vil det blive rigtigt godt at kunne møde ind igen. Det her er første – om end lille skridt – i den rigtige 

retning. 

Vi ses, 

Mads Brinkmann Pedersen 
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