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Kære alle elever og forældre!  

Dette er 4. orienteringsbrev i forbindelse Corona-situationen  
 
Som I helt sikkert har hørt, har Statsministeren bedt os blive hjemme endnu en uge. 

Det er derfor godt, at vi alle bakker op om vores virtuelle situation, og vi skal i de kommende dage finde ud 
af, hvordan vi fortsat "holder skruen i vandet". 

Det er klart, at vi har et stort fokus på, at alle 3.g elever arbejder intenst med deres studieretningsprojekt. 
At vi giver 3.g eleverne al den vejledning, som de bør have, og at alle kommer godt i mål inden fredag kl. 14. 
Der er jo en obligatorisk virtuel workshop for 3.g eleverne onsdag. Den handler om rød tråd og formalia kan 
jeg se. Det er godt. Klaus og Claus har lagt deres telefonnumre op i TEAMS, så I kan få hjælp, hvis teknikken 
med afleveringen driller CK (20837571) eller KD (27484594). 

Da vi ikke kan mødes i forbindelse med afleveringen af SRP på fredag, så vil Claus, Klaus og jeg lave en 
virtuel samling SRP-café i forbindelse med en lille fredagssamling kl. 14. Det kan allerede nu ses i Lectio, 
men der kommer flere detaljer senere. 

I går og i dag holder ledelsen individuelle møder med lærerne, for at få et bedre overblik over den virtuelle 
situation. Vi vil efterfølgende komme med ideer til hvordan vi arbejde sammen om klassernes undervisning 
fra næste uge, sådan at de lærere, der har små børn, de skal passe hjemme kan lave mere projektorienteret 
undervisning i nogle af timerne, og de andre lærere kan være mere på samtidig med klassen, fordi deres 
mulighed for dette er bedre. Men der er mange modeller, og der er mange små og store benspænd, som vi 
skal have fundet løsninger på.  

I naturvidenskab begynder vi at savne den eksperimentelle side. Det arbejder vi også på ideer til. Det helt 
tilsvarende gælder de kunstneriske fag. Der er udfoldelser, som ikke kan lade sig gøre virtuelt. 

Der er også et benspænd ved, at vi nu er virtuelle næsten hele tiden. Det er mere belastende, end jeg 
havde forventet. Jeg kan hører det på alle, jeg taler med. Man bliver hurtigere træt. Derfor skal der en 
opfordring ud om, at: Alle skal have fokus på at tilrettelægge pauser med aktiviteter, som ikke er 
virtuelle. 

Noget af det, som vi gerne vil tage hurtigt fat på er bevægelse. På bestyrelsesmødet i går aftes havde Signe 
dette gode udtryk: Vi skal have skabt "en skole i bevægelse". Og her menes rent fysisk. Derfor vil jeg i dag 
tale med lærerne i idrætsgruppen, og høre om deres forslag til denne udvikling. På personaleside har Mette 
her til morgen undervist i yoga, og vi var 15 taknemmelige deltagere. 

Personalet har oprettet sociale kanaler i teams, så vi kan mødes virtuelt fx til morgenkaffe. Undersøgelser 
viser, at det er over kaffen mange nye pædagogiske idéer fødes. Først og fremmest er det hyggeligt, for 
ligesom eleverne savner hinanden, så savner personalet hinanden. 

Vi skal arbejde på at understøtte elevernes virtuelle sociale miljø. Det tager vi mere fat på i denne uge. 

Vi ved pt. ikke noget om eksamen eller ændrede vilkår omkring karaktergivning. 

Det vi ved er, at vi tidligst efter påske skal tilbage på skolen. 
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Og vi skal hjælpe hinanden så godt vi kan. I elever får gode instrukser af lærerne, og I skal så selv bidrage på 
bedste vis. Også med at kommunikere med hinanden og give hinanden opmærksomhed. 

Her er mine skoleråd til eleverne: 

 Skab struktur om din dag samt variation - morgengymnastik, mad, skole, pauser med frisk luft og 
planlagte aktiviteter, som ikke er virtuelle.  

 Orienter dig i TEAMS og Lectio (husk beskeder og mails også).  

 Kontakt din studievejleder, mentor, uddannelsesleder eller teamleder, hvis du har brug for det.  Du 
er velkommen!  

 Tal mere med dem du bor sammen med. Spil et brætspil og bliv klar til næste skolekonkurrence.  

 Gå tur med din hund, selvom du ikke har en hund.  

 Overhold alle regler fra myndighederne. I må ikke forsamles og holde fest.  

 Husk, at vi lever i et godt land. Vi passer på hinanden.  

Kh Dorte 

 


