Bjerringbro Gymnasium d. 11. december 2020

Information i forbindelse med delvis nedlukning pr. 11/12 2020
Til elever og forældre/værge.
Fra på mandag vil DET MESTE undervisningen på BG blive omlagt til fjernundervisning. MEN skolen lukker
IKKE helt ned. Det vil sige, at uopsættelige ting, gennemfører vi. Ledelsen beslutter i samråd med lærerne,
hvad der er uopsætteligt i forhold til undervisningsaktiviteter. Selvfølgelig er der plan B også. Følgende er
indtil videre planlagt til at kunne afvikles med fysisk tilstedeværelse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestyrelsesmøde mandag d. 14. december på BG (to deltager virtuelt).
1.besøg hos Niels Christian Andersen, 3.g KE, 2.x Ke, JE, NT, DG på skolen.
1. HF eksamen og eksamenstræning.
2. HF prøve.
Hjælp til It. Vagt kl. 8-15.30 på 24980033 og der kan mødes frem på skolen efter aftale.
Pedeller, rengøring vil være på skolen.
Ledelse og administration vil være der det meste af tiden.
Cafe BG: Der er begrænset salg. Men Gitte er her noget af tiden.
Studievejledning, mentormøder, mulighed for kontorplads for enkelte elever på skolen, Trine K
møder og lignende kan gennemføres på skolen.

Ved orienteringen i dag fra scenen:
Vi er kede af, at vi nu igen skal sendes hjem, for vi vil helst have undervisningen her på skolen. Vi ved
heldigvis, at I er gode til at modtage virtuel undervisning – vi har afprøvet det med 1.årgang tidligere i
efteråret og 2. årgang + 3.g var med hele foråret.
Det er meget vigtigt, at I hver dag orienterer jer i Lectio, teams og andre platforme, som I benytter. Vi
sender til jer i E-boks også – så den skal tjekkes løbende.
It-support er klar til at hjælpe jer i skoletiden – også hvis det gælder udlån af computer – hvis der opstår et
større problem med jeres egen computer. Se telefonnummeret ovenfor. I kan også skrive til dem i Lectio.
Nogle elever får arbejdsplads på skolen. De får besked på at møde ind til sædvanlig tid på mandag. Klaus
Daugaard er her til at tage imod, men som udgangspunkt skal I sætte jer i jeres eget klasselokale og benytte
hovedtelefoner, hvis I er flere i samme klasse.
Senere mandag mødes studievejleder Heidi med jer for at aftale nærmere for de kommende dage.
Man kan skrive til skolen (studievejleder eller ledelse), hvis man fx har brug for mere ro – ved at sidde på
skolen og ikke hjemme. Måske er hele familien hjemsendt. Så tager vi stilling til, om der er lokaler nok.
I næste uge bliver der udført forskellige reparationer i lokaler – så der kan være tidsrum, hvor I lige skal
sidde på gangen. NB! Tag madpakke med mandag.
Mentorerne vil I nogen udstrækning mødes med deres elev mentee (eleven) på skolen.
Mentorerne træffer konkrete aftaler med jer. I skal også selv være proaktive.
Hvis I kommer ud for smitte med Corona eller er nær kontakt: Se det udsendte brev 15. i TEAMS hele BG.
De telefonnumre I får der, kan hjælpe jer meget. Læs brevet omhyggeligt. Det ligger også på hjemmesiden.
I juleferien skal I selv kontaktopspore. Men søndag d. 3. januar fra kl. 15 - før vi begynder igen MANDAG d.
4. december 2021 – skal I informere mig, hvis I er ramt af Corona eller er nær kontakt mobil 2966 0188.
Vi holder juleafslutning i TEAMS på næste fredag. Hold øje med SKEMAÆNDRINGER løbende.
Kontakt os endelig, hvis I er i tvivl om noget – eller oplever udfordringer i forbindelse med nedlukningen.
Mvh Dorte

