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Kære alle BG'ere. 
 
Vi havde alle sammen håbet, at genåbningen af Danmark betød gensyn med BG efter Påske. 
Det ville have været så dejligt - fordi vi elsker fællesskabet. 
 
Realiteterne er, at vi må vente lidt endnu. 
Realiteterne er også, at det skal vi klare ved fælles hjælp. 
Vi kommer til at klare det godt! 
 
If anybody can we can (https://www.youtube.com/watch?v=qtZAgA-NY88) 
Det nummer havde vi tænkt på som fællesdans til jubilæet. Der blev ikke tid til at iscenesætte det, 
men Sachana og Sofie leverede en genial fællesdans for nuværende og tidligere BG'ere. Et fantastisk minde. 
Sådan en fest får vi igen engang. Ikke lige i krisetid - men der skal nok komme muligheder. 
 
Jeg tror nu også vi finder muligheder for afslutning for 3.g. Vores fantasi har aldrig fejlet noget. Ordentlige 
er vi også - så vi tager hånd om alt det nødvendige. 
 
Min opfordring er: Tænk på alt det vi har! Vid, at der efter krisen er muligheder - og vi kommer til at 
opfinde de muligheder. 
 
Hvad sker der med eksamen? 
Vi ved, at der kommer til at være eksamen, men bare på en anden måde, end den sædvanlige - hvordan 
ved vi endnu ikke. Selvfølgelig skal der tages hensyn til, at undervisningen er blevet helt og aldeles påvirket 
af Covid-19 situationen. I skal derfor ikke bekymre jer for meget. Men meget gerne kommunikere med 
lærere og ledelse, hvis der er spørgsmål. Og der vil være mange spørgsmål.  
 
I ugen op til skolens påskeferie var der klassemøder for elever, for klassernes lærere og for teamlederne. 
Der var møde i skolens samarbejdsudvalg, og der var møde med elevrådet. Der kom gode bud på, hvad vi 
skal have i fokus, hvis perioden med virtuel undervisning skulle trække ud. 
 
Den viden og erfaring kommer vi til at gøre brug af nu, hvor vi ved, at situationen fortsætter. 
Vores skemalægger har lagt et skema med lidt mere luft i, end vi plejer at have. Fordi virtuel undervisning 
for alle parter er mere intenst og krævende. For lærerne (og delvis også for eleverne) tager forberedelse og 
efterbehandling længere tid, selvom der samlet set, som udgangspunkt ikke gives flere lektier for. Elever 
peger på, at skriftlighed på en eller anden måde stiller større krav - måske fordi man kommer til at stille 
større krav til sig selv. 
 
På vores skole arbejder lærere og ledelse sammen om at finde de bedst mulige veje frem i det virtuelle.  
Jeg skylder lærerne en stor tak for måden at takle hele situationen på. Jeres omsorg for eleverne lyser ud af 
jer. 
 
Når vi mødes efter Påske bruger vi den første uge på at genoptage den virtuelle undervisning, det virtuelle 
sociale liv og den gode fælles stemning. På skemasiden optimerer vi efter seneste viden fx om eksamen.  
I får løbende besked i teams. 
Vi holder skruen i vandet. 
Jeg håber, I nu vil nyde et par dages ferie. Nyd solen, nyd familien, nyd en gåtur og måske en god film. Min 
yndlings-film er: About time. En varm og god film, med fokus på det nære. 
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Kontoret er skiftet ud med sofaen i stuen. 
Min mand har fundet sit gamle tog frem. Børnene er flyttet hjemmefra. 
Her er lidt stille (bortset fra toget, der futter afsted) - og så har vi da Skype. 
 

 
 
Glæder mig til vi ses i TEAMS efter Påske. 
Kærlig hilsen Dorte 
 
 


