
 
 
 

                                                            

 

 

Kære forældre 

Så skete det desværre igen. Med dagens udmelding fra statsministeren må vi endnu engang overgå til virtuel 

undervisning – foreløbigt til og med d. 3. januar. 

Ser vi på den generelle smittesituation, giver de tilføjede restriktioner mening. Derfor må vi også alle tage dem 

alvorligt, så vi hurtigst muligt igen kan samles fysisk om elevernes læring. Når det er sagt, må I gerne rose jeres unges 

loyale indsats på skolen så langt. Selv om vi hver dag er mange samlede, har vi siden sommerferien kun haft 22 

smittede elever, hvoraf kun ganske få tilfælde kan henføres til smitte på skolen. 

Til trods for at den officielle lukning af skolen først gælder fra på onsdag, har vi – med en enkelt undtagelse for 

1hf’erne – valgt at begynde perioden allerede i morgen. Lærerne har efter behov fået lov til at aflyse modulerne i 

morgen, så de kan forberede omstillingen af undervisningen. Eleverne må dog holde sig orienteret i Lectio i løbet af i 

dag, så de er klar til den undervisning, der måtte gennemføres digitalt allerede i morgen. Men fra på onsdag er der 

altså fuldt digitalt program. Det er vigtigt, at eleverne deltager lige så pligtopfyldende i den digitale undervisning, 

som de normalt gør i den fysiske undervisning, og holder sig orienteret i Lectio og på Teams dagligt. 

Fra nedlukningsperioden i foråret og fra restriktionerne i efteråret ved vi, at de manglende sociale aktiviteter 

efterhånden tærer hårdt på vores unge. Vi håber derfor, at I vil bakke dem op I at holde virtuel kontakt med 

hinanden – og måske endda opfordre dem til nogle friske gåture eller lignende med deres allernærmeste. I den 

sammenhæng er det ekstra vigtigt, at 1g’erne også digitalt husker hele fællesskabet. Deres studieretningsklasser er 

jo fortsat så nye, at eleverne endnu er ved at lære hinanden at kende. På skolen skal vi nok også gøre, hvad vi kan. 

Blandt andet vil vi med det samme begynde at gentænke, hvordan vi får ønsket hinanden en glædelig jul. 

Vi skal nok holde jer løbende orienterede om udviklingen på vores hjemmeside. Sker der afgørende nyt, vil I desuden 

modtage en ny hilsen i e-boks. 

Jeg håber, at I og jeres familier alle må klare jer godt igennem de kommende uger. Rigtig glædelig højtid til jer alle – 

og på glædeligt gensyn i det nye år!  

Mange hilsener Anders Krogsøe 

 

 

 

 

 


