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Kære alle elever.  
Da nedlukningen fortsætter foreløbig frem til 7. februar, vil vi lave flere nye tiltag for at optimere den 
virtuelle skolegang. Der har været møde med lærerne og elevråd på alle tre årgange. Desuden har 
fællesrådet holdt møde. 
 

Officielt gælder der samme principper for nedlukningen som i de første uger efter nytår. 

 
- Alle eksamens- og vejledningsaktiviteter er virtuelle. 

 
- Fremmøde hos studievejlederen og AKT, Trine K efter aftale, er tilladt. Og i den forbindelse må 

man gerne sidde på skolen hele dagen eller den del af dagen, som passer med at man kan nå alle 
sine timer og ikke skal afbryde pga. transport midt i timen. 
 

Internt: 
- Elever kan under særlige betingelser stadig få en kontorplads på skolen – det øger motivationen 

har vi indtryk af. Tal med studievejlederen om det. Man kan blive bedt om at sidde på skolen, hvis 
man ikke deltager aktivt i de virtuelle timer. 
 

- ALLE vores lektiecaféer kører virtuelt fra næste uge.  
 

- 1.g udviklingssamtaler er også virtuelle. Der er udsendt særskilt brev, og der er tilmelding. 
 

- Karrieredagen d.21/1 er virtuel 
 

- Vores personlige rundvisninger for kommende elever er i noget omfang fysiske – men med de 
strengeste retningslinjer. Familier enkeltvis. 
 

- Orienteringsaften for kommende elever bliver virtuel og der er tilmelding på hjemmesiden. Det 
bliver et kortere program end normalt. Kort men hyggeligt og I kan roligt gøre reklame for det. 
 

Der er tale om nødundervisning,  

men der er ikke aflysninger af eksamen – i hvert fald ikke endnu.  

Vi har gode tilbagemeldinger fra eleverne om den virtuelle undervisning, og det er jeg taknemmelig over. 
Det er tydeligt, at lærerne går meget op i at sikre, at den vanskelige situation bliver så kvalitetsfyldt som 
muligt. 

De tager også imod elevernes ønsker og finder nye veje frem.  

Kun få elever har fået dispensation fra at bruge kamera. Det er helt som det skal være. 

KAMERA 
Som hovedregel er klasserne rigtig glade for, at TÆNDT kamera nu er en fast del af teknologien! Det 
forbedrer kommunikationen, det hjælper med til at man er klar om morgenen, det motiverer til deltagelse 
og sidst men ikke mindst: Man SER hinanden!!! Det hjælper mange en lille bitte smule, som savner det 
sociale.   
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STRUKTUR på hverdagen 
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.  

Kommunikationen i timen – Der er mere brug for dig, end du tror. 
Lærerne vil prøve at optimere på variation i timerne og på, at I får tjekket godt ind ved timens begyndelse. 
Men der er også noget, so eleverne skal gøre mere af: I skal kommunikere mere med jeres lærere i timerne.  
Finde en aktiv form for mimik, små tilbagemeldinger, spørgsmål og svar. Faglig kommunikation, som 
understøtter undervisningen. Din lærer har brug for DIG, har brug for dit faglige og sociale indspark.  

Så kom bar’ do’       

Forældre kan hjælpe til 
Eleverne fortæller, at den lange nedlukning koster på motivationen. Det er svært at trække sig selv op. 
Tal om det derhjemme. Struktur på dagen er vigtigt. Måske noget af det vigtigste.  
En god nats søvn er helt afgørende.  

Husk de små pauser og de lange. Husk den friske luft. 
Skemalæggeren tynder lidt ud i skemaet og fra næste uge skal I skære 5 minutter af 2. blok samt 5 minutter 
af begyndelsen af 3. blok, så bliver frokostpausen på 40 minutter. Noget af tiden går til en aktivitet, som vi 
kalder BG i bevægelse. Den annonceres i kanalen BG i bevægelse i Teamet Hele BG. Det kan være sport 
eller bare en lille aktivitet, som ikke er ved skærmen. 

FRAVÆR og manglende kontakt 
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. 

Hold en god kontakt med os på skolen – også hvis du synes det er lidt svært, for vi kan altid hjælpe.   

Ved elevrådsmøderne har vi talt om motivation og sociale aktiviteter – herunder klassens time, som I gerne 
vil have flere af. Det arbejder vi videre med de kommende uger. 
 
 
Vi klarer det her sammen! 
 
God weekend! 
 
Kh Dorte 
 

 


