
 
 
 

                                                            

 

Hillerød d. 24. marts 2020 
Rektor 

Kære elever og forældre 

Først og fremmest håber jeg, at I alle er ved godt helbred og værner om hinanden i denne svære tid. 

Som I ved, kommunikerer vi som hovedregel igennem Lectio. Da Statsminister Mette Frederiksen i dag har forlænget 

nedlukningen af samfundet og dermed af Frederiksborg Gymnasium og HF til 2. påskedag, finder jeg det dog alligevel 

relevant også at sende jer en lille hilsen i e-boks. 

Den rene virtuelle undervisning er ny for os alle. Derfor er det da også med en vis stolthed, jeg kigger tilbage på en 

første uge, hvor både elever og lærere virkelig har kløet på og fundet løsninger. Ja, faktisk i en sådan grad, at nogle 

klasser har haft lidt for travlt. Lærernes ihærdighed er først og fremmest et ansvarsfuldt udtryk for, at ingen ønsker 

jer elever ladt i stikken. Men vi er opmærksomme på presset, og skal nok forsøge at justere til. 

Særligt med periodens forlængelse er det til gengæld vigtigt, at I elever anskuer ugerne som undervisningsperioder 

på linje med normalen. I skal fortsat følge anvisningerne i Lectio, ligesom I selv skal udarbejde jeres afleveringer. 

Fagligt kan I blive stillet til ansvar som ved normalundervisning, ligesom vi vil registrere både ”fysisk” og skriftligt 

fravær. Vi er klar over, at situationen kan give mange slags problemer. Sker det, må I endelig kontakte lærerne, 

studievejlederne eller os i ledelsen, så vi kan hjælpe jer bedst muligt hurtigst muligt. 

Det er helt naturligt, at vores 2.hf’ere og 3.g’ere er særligt nervøse for, hvordan det hele skal gå. I den sammenhæng 

er det vigtigt at betone, at hele systemet er opmærksom på jeres vilkår. I undervisningsministeriet arbejder man på 

løsninger, der passer til alle scenarier. Og allerede i den forgange uge vedtog Folketinget en lov om midlertidige 

foranstaltninger vedr. nødundervisning, prøver og eksamen, vejledning mv. Loven giver ministeren bemyndigelse til 

at fastsætte særlige regler, efterhånden som omfanget af skolelukningen kendes, herunder ændringer af sommerens 

eksamener. 

Da man fortsat kan forestille sig rigtig meget forskelligt, er pointen i dag: Der skal nok komme en løsning, som sikrer, 

at I alle kan fortsætte ad uddannelsesvejen efter sommerferien og som tilgodeser den indflydelse, Corona-

situationen måtte få på jeres papirer. Og I kan være sikre på, at vi nok skal støtte jer, alt hvad vi overhovedet kan. 

Efterhånden som der kommer afklaring på vigtige forhold, vi naturligvis orientere jer på Lectio og på skolens 

hjemmeside: www.FGC4.dk. 

Afslutningsvis vil jeg ønske jer alle rigtig god arbejdslyst. Pas på hinanden, og forsøg at bevare så normal en 

skoledagsstruktur, som hverdagen måtte tillade hos jer hver især! 

Mange hilsener 
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