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Besvar i ny tråd Rediger  

Kære elever og forældre 

Det ligger nu fast, at elever fra 3.g skal til tre eksaminer til sommer og elever fra 2.hf til fire. Desu-

den vil studentereksamensbeviset indeholde tidligere afgivne karakter + "overførte" årskarakterer, 

som i hf vil bygge på "faglige vurderingssamtaler" - se nærmere i det politiske forlig fra den 

8.4.2020: http://kortlink.dk/25mnf. 

Angående den varslede gradvise åbning af skolen har Ledelsen besluttet følgende, som også behand-

les i Bestyrelsen den 15.4.2020: 

Vi fortsætter med den virtuelle undervisning for alle klasser efter det almindelige skema i uge 16, og 

i uge 17 efter flexugeskemaet. Vi retter undervisningen til i henhold til den skriftlige evaluering, som 

lige nu er igangsat af Elevrådet i Lectio. 

Regeringen har besluttet, at 3.g og 2. hf indgår i den gradvise åbning af samfundet, jf. http://kort-

link.dk/25mkp. 

I uge 17 giver vi derfor mulighed for fysisk fremmøde for 2.hf og 3.g for de hold, som har modu-

ler i denne uge. Denne mulighed skal kun benyttes hvis læreren skønner, at der er store under-

visningsmæssige fordele i forhold til den virtuelle undervisning. De enkelte hold/klasser fra 2.hf og 

3.g vil i løbet af uge 16 få besked, hvis de skal møde fysisk frem i uge 17. 

NB: ALLE Sundhedsstyrelsens retningslinjer vil blive overholdt, som fx at der skal være mindst 

to meter mellem eleverne, at der jævnligt skal vaskes og afsprittes hænder, at undervisningen i videst 

muligt omfang skal foregå udendørs, at elever og lærere skal blive hjemme ved sygdomssymptomer, 

at kantinen ikke er åben mm. Se især afsnit 5 i vejledningen, som ligger her: http://kort-

link.dk/25mkq 

Læreren forventes ikke at udarbejde særlig (virtuel) undervisning for de evt. fraværende elever. 

Disse skal som normalt selv indhente det forsømte. Skolen hjælper naturligvis stadigvæk hvor vi kan. 

Det er usikkerhed om nogle punkter vedr. organisering af resten af skoleåret, så bl.a. derfor melder vi 

først senere ud om hvad der skal ske efter uge 17. Dog er princippet, at vi følger det lagte skema med 

virtuel undervisning. 

De interne prøver i NF i 1. HF i uge 20 forventes at blive afviklet virtuelt. 

DHO i 1.g, SRO i 2.g og evt. årsprøver forventes også afviklet virtuelt, mere information senere. 

Gallafest og Dimission vil vi vende tilbage til. Vi håber på at kunne gennemføre en festlig afslutning 

på skoleåret, selvom det måske bliver i flere hold eller udendørs? Vi har et udvalg med repræsentan-

ter for alle afgangsklasser, som vi vil holde virtuelle møder med om dette. 

 

Venlig hilsen og god påske! 

Torben J. 

Rektor 

 

Ps: Efter ønske fra Elevrådet vil eleverne få mulighed for at tømme deres elevskabe lige efter 

påske efter denne plan: 

Tirsdag den 14.4. kl. 13-14. 1.g, 2g og 1hf. 

Onsdag den 15.4. kl. 13-14: 2. hf og 3.g. 

HUSK at ankomme med afstand i mellem jer, brug spritdispenserne på skolen, gå enkeltvis og 

tal gerne sammen om at en elev henter materiale til flere. 
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