
18. Covid-19 Info i forbindelse Virtuel genåbning 4. januar 2021 

 

Kære alle elever. Vi har i dag haft et lille virtuelt møde "på kontoret".  
Her kommer så lidt information om den kommende uge. Beskeden er også sendt i TEAMS Hele BG 

• Alle gymnasier har virtuel undervisning i perioden 4.-17. januar som følge af den forværrede 
Coronasituation.  Lærerne tilrettelægger den virtuelle undervisning, og det vil fremgå af Lectio 
skemabrikkerne hvordan I skal forberede jer og hvordan/hvor (som oftest i TEAMS) timerne afvikles.  
• I skal være klar ved skrivebord, computer og kanal ved timens begyndelse. Medmindre andet er 

aftalt. 
• Såvel kamera som mikrofon skal fungere optimalt. 
• Hvis der er IT-problemer, så skal I kontakte IT-support fx i en Lectio-besked eller på det udleverede 

telefonnummer (kun hvis det er i hverdage alm arbejdstid). 2498 0033.   
• Hvem på BG gælder nedlukningen for? - og hvor restriktiv er den? Som udgangspunkt skal 

lærerne arbejde hjemmefra og undervisningen er virtuel. På nogle måder er nedlukningen mere 
restriktiv, end den var før jul. Fordi ALT eksamen er aflyst, og der er kun nødundervisning - hvilket 
betyder, at man ikke kan lave praktiske/kunstneriske/kreative aktiviteter på skolen. Heller ikke idræt.   

• Ledelsen vil være på skolen på skift. Det samme vil studievejlederne, AKT og nogle mentorer - hvis 
ledelsen vurderer, at det er der behov for.   

• 2.hf-eksamen i den kommende uge er omlagt til faglig vurderingssamtale (virtuelt). Der kommer 
nærmere besked senest mandag d. 4/1. Gi benytter TEAMS til udlevering af eksamensmateriale 
mandag. Tirsdag er forberedelsesdag.   

• SRP- orientering og Café bliver virtuel. I får nærmere besked på morgensamlingen på mandag.  Alle 3.g 
elever skal være forberedt på, at de mandag skal oplyse Claus Kjeldsen om hvilke fag, I gerne vil 
"besøge" i Café-tiden. I hører nærmere. I skal ikke gøre noget endnu.   

• Eleverne på 1.hf og i 1.g og 2.g skal vælge valgfag senest mandag d. 4. januar  
Lectio forside. Valget LUKKER kl. 11.30   

• Arbejdsplads til elever - på skolen. De elever, som havde arbejdsplads på skolen før jul må fortsat have 
det. Man må fortsat gerne selv tale med sin studievejleder eller uddannelsesleder, hvis man oplever, at 
det er meget svært at følge med hjemmefra. Så ser vi på sagen. Vi ønsker at I trives hele vejen rundt. 
Som noget nyt ser ledelsen på fravær og skr. forsømmelse. Hvis det har haltet med fremmødet i 
efteråret, eller hvis der mangler aktivitet i det virtuelle arbejde, så kan man blive bedt om at arbejde på 
skolen. Det forbliver en fortrolig sag mellem skolen og den enkelte, hvorfor man evt. får arbejdsplads 
på skolen.   

• Arbejdsplads til lærere - på skolen. Lærerne kan have brug for at have deres arbejdsplads på skolen. 
Det betyder ikke, at de hele tiden står til rådighed. Virtuel undervisning og forberedelse kræver 
arbejdsro.   

• Møde med elevrådet sidst på ugen - nærmere info følger.   
• Erling benytter de kommende ugers nedlukning til at få skiftet loft på elevernes toiletter (dem i 

kælderen, bag scenen). Derfor er der ikke helt stille på skolen. Eleverne må benyttes de andre 
elevtoiletter, hvis deres eget er under ombygning. Erling sætter seddel på døren.    

• Café BG holder lukket i denne periode.   

Vi ses til virtuel morgensamling lige efter 1. modul på mandag.  
Der har I mulighed for at spørge ind til det hele. 

Hold fanen højt! 
Godt Nytår! 
Kh Dorte 
 

 


