6. Covid-19 info fredag d. 21. august 2020

Kære elever, forældre og personale
Her op til weekenden vil vi gerne opdatere jer omkring stort og småt i forbindelse med skolestart.
Mange BG’ere (mest elever) har været til test for Covid-19. Nogle fordi de pludselig havde symptomer
andre fordi de havde været i nær kontakt til personer med Covid-19 symptomer.
Ingen fra BG er pt. testet positiv for Covid-19.
Alle er informeret om forholdsregler, som skal imødegå smittespredning, og forholdsregler som skal hjælpe
en evt. smitteopsporing. Alle gør hellere lidt for meget omkring sikkerhed end lidt for lidt. Tak for det!
Tak til alle jer, der udholder ventetiden i køen til bestilling af test – når I finder det nødvendigt!
På min telefon (29660188) tikker sms-beskeder om Covid-19 relateret fravær ind med afsender navn og
klasse. Hvis man ikke er direkte syg, kan man i nogen grad følge undervisningen virtuelt på TEAMS, og i det
tilfælde får man ikke fravær eller fraværet godskrives senere på efteråret af ledelsen. Eleven skal anmode
en fra klassen eller læreren om at deltage.
Da alle gør hvad de kan for at passe på, kan ingen bebrejdes, hvis de bliver syge. Så man kan trygt spille
med åbne kort. Desuden er ingen af os ufejlbarlige, så selvom jeg er streng med reglerne, og indimellem
giver kontant besked til de unge, så er jeg fuldt ud klar over, at vi jo skal gennemføre dagligdagen på det
vilkår, at vi faktisk mødes. Vi er glade for at mødes! Vi fortsætter med at gøre os umage – også hvis vi i en
periode bliver henvist til at lukke delvis ned af den ene eller anden grund.
Min opfordring til de unge er, at de har så små og ensartede kontaktgrupper som muligt. Går man ikke i
klasse sammen, men mødes i fritiden, så har man et særligt ansvar omkring afstand, men vi ved jo godt, at
det ikke altid er helt let eller muligt. Overvej dog, at hvis man kører i bil sammen fx til og fra skole, så bør
man have mundbind på – ligesom i den offentlige trafik.
Vores aktiviteter bærer præg af Covid-19 hensyn, men nye idéer opstår og jeg ved, at vi får et fint efterår.
Hytteturen for 1. årgang er erstattet af et særligt arrangement torsdag d. 27/8. Programmet er indtil videre
hemmeligt – herfra ser det super godt ud.
Alle elever, som modtager undervisning i biologi/kemi/bioteknologi har fået taget mål til kittel. Der bliver
også indkøbt tasker til kitler og personlige beskyttelsesbriller. I kommer til at ligne en million.
Vi gennemfører temadagen om FN’s verdensmål og det bliver super godt.
Vi holder sportsdag klassevis men med aftenspisning og aftenbar klassevis (med rimelig afstand).
Der bliver forskellige sociale arrangementer i løbet af efteråret. Alle regler bliver overholdt.
Der bliver afholdt elevrådsweekend – med ekstra sikkerhedsafstand.
Vi nyder maden fra den genåbnede CaféBG – hvor kø-systemet tidsmæssigt er årgangsopdelt og med ekstra
sikkerhedsafstand. Håber I husker at benytte dette gode tilbud. Virkelig god mad til rimelige priser.
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Tre ting som jeg lige vil sætte et særligt fokus på:
•
•

•

1. årgang forælderaften d. 1. september kl. 19 bliver virtuel. Invitation og tilmeldingsprocedure
følger dette brev.
3.g rejser er pt. ”ude af vores hænder”. Det er arrangøren, der skal aflyse for at vi kan få vores
penge tilbage. Nu hvor Island er blevet udmeldt som ”orange” fra udenrigsministeriet, vil vi ikke
tilkøbe ekstra rejser dertil. Vi havde ellers fået henvendelse fra elever, som gerne ville rejse til
Island, da Island i lang tid har været muligt rejsemål. Vi afventer og håber, at de klasser/elever som
allerede har købt, får alle pengene tilbage. Men vi ved ikke noget før tæt på afrejsetidspunktet.
Tilsvarende gælder for de 11 elever og 2 lærere fra 3.c, som har fastholdt bestilling af New York tur.
Vi håber meget, at foråret byder på vaccine og rejser. Men indtil videre slår vi koldt vand i blodet til
jul/nytår.
Skolen, som jo er en offentlig institution, skal ifølge lov blive røgfri / tobaksfri i det tidlige 2021. Det
betyder at tobak (herunder e-cigaretter, snus, tyggetobak og lignende) ikke må bruges hverken på
skolen eller lige udenfor matriklen. Den sag vil vi arbejde med i elevrådet og i samarbejdsudvalget,
så vi får ændringerne ind så smidigt som muligt. Elevrådet spurgte mig hvordan jeg ville kontrollere
brugen af snus. Jeg svarede, at jeg ikke har tid til at løbe rundt og kontrollere, så de skal helt af sig
selv lade være

God weekend til alle!
Mvh Dorte

