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Den 20.3.2020/rektor 

 

Denne information er sendt både i Lectio og til forældrenes e-boks! 

Følg med i den aktuelle information på skolens hjemmeside her: mulerne-gym.dk/corona/ 

 

Kære elever og forældre 

Det er nye og helt ukendte forhold, vi nu lever under. 

Jeg vil gerne indlede med at sige en stor tak til jer alle for den positive måde I har bakket op om 

skolen og den nye situation på. Det er mit klare indtryk, at alle forsøger at holde humøret oppe og 

forsøger at få en så positiv dagligdag som muligt – tak for det. 

Jeg vil rette en meget stor tak til skolens lærere, som på meget kort tid fuldstændigt har omstillet 

undervisning, evaluering og feedback til de nye forhold – det er godt gjort! Det øvrige personale skal 

også have en meget stor tak for at tage vare på skolens normale drift, herunder at besvare henvendel-

ser, og på at holde skolens mange bygninger i god stand. 

 

Jeg vil dog på opfordring fra SSP i Odense – se herunder – sende en stærk appel til elever og for-

ældre: Mange kan komme til at kede sig, når man ikke skal afsted i skole eller til fritidsaktiviteter. 

Det betyder, at man helt naturligt ønsker at mødes med sine venner. Men på grund af risikoen for 

smittespredning er det en rigtig dårlig idé. Det er desværre ikke alle unge, der tager situationen så 

alvorligt som de burde – det håber jeg elever og forældre vil tale om, og bakke opfordringen om at 

blive hjemme op og undgå forsamlinger. Som både Dronningen og Statsministeren siger: ”Nu skal vi 

passe på hinanden og ikke mindst de svageste – ved at holde afstand til hinanden!” 

Det kan godt gå hen at blive lidt ensomt i de ”små hjem”, men så vil jeg opfordre til at bruge den 

berømte mulerkreativitet og mulerhumor – fx som flere tidligere mulere har gjort i denne video på 

Youtube: https://youtu.be/tqWuxzUZIVU  

Man kan jo også aftale at spise frokost sammen – virtuelt – eller mødes og fortælle dagens vits, eller 

aftale at man hver dag skal mime – virtuelt - et eller andet begreb til hinanden på skærmen? 

 

En opfordring mere – især til forældre og familie: 

Eleverne skal jo ”møde” i skole på virtuel vis, og de skal følge deres skema i Lectio, hvor lærerne 

fører fravær og er i dialog med eleverne. Det er vigtigt, at forældre og søskende bakker op, så ele-
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verne får ro og plads i hjemmet til at følge den virtuelle undervisning og forberede sig i nød-

vendigt omfang. Det er også vigtigt, at eleverne tager den virtuelle undervisning seriøst, da arbej-

det her får betydning for næste karaktergivning. Det er også vigtigt, at eleverne giver lærerne feed-

back og som altid kommer med gode ideer til afveksling og udvikling af undervisningen – selvom 

det nu skal foregå virtuelt. Der er i øvrigt meget muligt, at skolelukningerne vil fortsætte længere end 

de to uger, som blev udmeldt i første omgang. Naturligvis har der været tekniske problemer nu da 

alle skoler i Danmark mere eller mindre bruger de samme it-løsninger på samme tid – men jeg håber 

I som altid hjælper hinanden med lektierne og har tålmodighed med hinanden og med lærerne. Fx 

kan det jo ske, at enkelte lærere pludseligt kan blive afbrudt, da de jo også har egne børn at tage vare 

på! 

Udover elevernes daglige kontakt med lærerne er det selvfølgelig vigtigt, at elever og forældre ved 

behov kan kontakte studievejlederne. Derfor har alle studievejlederne skrevet en tydelig besked i 

Lectio om, hvordan dette foregår, som jeg henviser til. 

 

Studierejser 

Jeg forventer, at vi får alle udgifter refunderet i forbindelse med de aflyste studierejser i uge 12. Der 

er kun tre rejser, hvor dette endnu ikke er afklaret – men jeg forventer, at det falder på plads i løbet af 

et par uger. Hvad angår de planlagte rejser i uge 17, er der stor usikkerhed om hvorvidt de gennemfø-

res – vi retter os efter alle anvisninger fra myndighederne, og lærerne aflyser rejserne så snart vi bli-

ver rådet til det. Dermed har vi også størst mulig sikkerhed for, at vi kan få refunderet deltagerbeta-

lingen. 

Hvad angår de planlagte studierejser til efteråret, herunder til USA, er det for tidligt at sige noget 

sikkert. Eleverne skal følge de lagte betalingsplaner, men vi har for en sikkerheds skyld stoppet alle 

videre betalinger til rejsebureauerne, indtil vi får mere klarhed over, om verden kan åbne sig igen 

efter sommerferien. Eleverne skal foreløbigt følge den betalingsplan, som er udmeldt. 

 

Kontakt til skolen 

Vi har den første uge haft en nødbemanding af kontoret med mulighed for telefonopkald mellem kl. 

8.00 og 9.00, men fra på mandag dropper vi det, da behovet ikke mere er til stede. 

Hvis forældrene ønsker at komme i forbindelse med skolen – som ikke kan klares ved elevernes dag-

lige kontakt med lærere og studievejledere - vil jeg derfor anmode jer om at sende en mail til vores 

officielle adresse: mail@mulerne-gym.dk. Her følger vi med løbende og handler så hurtigt vi kan. 
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Til sidst noget festligt: 

Det er jo i år vi fejrer skolens 300 års jubilæum og der har allerede været en del markeringer og flere 

er på vej – læs mere om jubilæet på hjemmesiden og lad os sammen glæde os over det:  

mulerne-gym.dk/jubilaeum/ 

 

De bedste ønsker til alle – pas på jer selv og følge anvisningerne på coronasmitte.dk!  

Venlig hilsen 

Torben J. 

Rektor 

Aktuel information på ML: mulerne-gym.dk/corona/ 

Se også: uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19       

 

Mail fra SSP-Odense til alle hjem den 18.3.2020: 

Kære elever og forældre  

Vi har brug for jeres opbakning!  

Mange kan komme til at kede sig, når man ikke skal afsted i skole eller til fritidsaktiviteter. Det be-

tyder at man helt naturligt ønsker at mødes med sine venner. Men på grund af risikoen for smitte-

spredning er det en rigtig dårlig idé.  

Det er desværre ikke alle unge, der tager situationen alvorligt  

På trods af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at blive hjemme og undgå forsamlinger, så 

møder SSP Odense desværre fortsat en del børn og unge i gadebilledet. Nogle af de grupper vi mø-

der, er små grupper med 3 til 6 personer, mens andre er større grupper af unge, der for eksempel spil-

ler fodbold, basket eller lignende. Fælles for grupperne er dog, at de mødes på kryds og tværs af hin-

anden og i forskellige grupper.  

Mange af de unge holder sig således ikke til den samme lille faste gruppe, som vi for eksempel gør, 

når vi opholder os hjemme hos familien. Det betyder, at smitten kan spredes imellem de unge.  

SSP Odense vil fortsat være tilstede i gadebilledet, men vi har ingen mulighed for at løse dette alvor-

lige problem selv. Vi har brug for opbakning fra jer forældre og unge!  

Det er helt afgørende, at I bakker op om denne helt særlige situation og bliver hjemme og undgår 

forsamlinger.  

SSP Odense tilbyder vejledning via telefon – og vi chatter også med unge og forældre onsdag og 

torsdag aften. Har I behov for at snakke med os kan I benytte nedenstående kontaktoplysninger.  

Ring til SSP Odense  

Mandag til torsdag fra kl. 8.30 til 16.00  

Fredag fra kl. 8.30 til 14.00  

Tlf. 65 51 50 99  

Chat med SSP Odense Det er muligt for de unge og forældrene at chatte med SSP Odense hver 

onsdag og torsdag kl. 19.00 til 21.30, hvis man har spørgsmål eller har brug for at fortælle, at man 

frustreret eller nervøs over situationen.  

I kan finde chatten på www.cyberhus.dk/ung-i/odense   

Med venlig hilsen  

SSP Odense 
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