
Langsom genåbning af skolen for 3.g - samt eksamen                                                                         9. april 2020 
 

 

  

Kære 3.g elever. 
En lidt mere konkret (omend stadig uden detaljer) info om den kommende tid for 3.g. 

 Vi åbner langsomt op for 3.g undervisning på skolen.  
 

 I udgangspunktet er uge 16 virtuel, men der kan komme justeringer i uge 16. Dog tidligst fra 
onsdag. Og I vil selvfølgelig få besked dagen før - og vi vil håndholde det, så alt er godt og sikkert.  
 

 De efterfølgende uger kan også blive delvis virtuelle. Vær forberedt på det rent mentalt.  
 

 Arbejdsmiljørepræsentanter og ledelse mødes virtuelt mandag d. 13. april (2. Påskedag). Her vil vi 
lægge en plan for hvordan 1. fase (de første par uger) af skoleåbningen kan foregå under hensyn til:  

o Vejledningen fra sundhedsmyndighederne. Vi ser både på forhold omkring faste pladser, 
faste lokaler, spisning, toiletter og meget mere. Vi har en lang liste - og I får i et eller andet 
omfang - senere mulighed for at komme med indspark. Erling er klar til at lave flytning af 
stole og borde.  

o Pædagogiske og didaktiske hensyn. Også i forhold til, at enkelte elever måske i en eller 
anden forstand er henvist til at følge undervisningen hjemmefra. Der er også hensynet til 
tekniske muligheder fx kamera og mikrofon (både for elever og lærere).  

o Elevens helbredsmæssige situation.  
o Hensynet til den enkelte medarbejders øvrige undervisningssituation - og private + 

personlige situation.  
o Helt overordnet er vores strategi, at vi er kommet godt fra start, og vi skal ikke sætte noget 

over styr.  
 

 I løbet af uge 16 arbejder vi på en løsning for de følgende uger. Der bliver taget hensyn til den viden 
vi har nu (fra kl. 21 d. 8. april).  
 

 Der bliver 3 eksaminer for 3.g:  
o Mdt. SRP (så håber vi familien får lov at stå der med hue og blomster - det vil vi gøre os 

umage for).  
o Skr. Dansk  
o Skr. prøve i ét studieretningsfag A.    

 Undervisningsperioden forlænges, så årskarakteren kan kvalificeres. Der er ikke endnu flere 
detaljer, som er skriftligt dokumenteret fra ministeriet.      

 1. årgang og 2. årgang skal ikke til eksamen i år. Det vender vi tilbage til efter påske.  

Der bliver strenge retningslinjer for hygiejne i forbindelse med skolegang. Vi sender disse retningslinjer til 
3.g-elever og personale lige efter påske. I får også retningslinjer for hvem, der må komme i skolen hvornår. 
 
Ingen skal være bekymret for opstarten - for vi justerer alt det, som der måtte være brug for, og som 
retningslinjerne siger. Og vi går også i dialog med jer om hvordan I kommer frem, hvis I bor langt væk og 
offentlig transport ikke fungerer. 
 
Fortsat god aften. 
Kh Dorte 


