
 
 
 

                                                            

 

Kære elever      Hillerød 9. april 2020 

 

Selv om vi fortsat ikke har alle svar, er vi nu væsentligt klogere end i forgårs – både i forhold til 

retningslinjerne for fysisk undervisning og i forhold til eksamen. Derfor denne opfølgende orientering . 

 

Vedrørende eksamen 

I går faldt en politisk aftale om årets studentereksamener på plads. Mens 3g'ere skal op til tre eksamener 

(skr. dansk, mdt. SRP og skr. eksamen i et studieretningsfag), skal 2hf'ere op til to mundtlige eksamener 

(dansk og en udtræksprøve) og to skriftlige eksamener (dansk og engelsk). Resten af de afsluttende 

karakterer (for alle årgange!) vil blive givet som årskarakterer. Det betyder altså, at 1g’ere, 2g’ere og 

1hf’ere ikke skal til eksamen i år. 

     Med aftalen blev det bl.a. også besluttet at forlænge undervisningen og udskyde karaktergivningen. De 

konkrete bestemmelser herom arbejder Undervisningsministeriet på, og vi skal nok informere jer, når vi 

kender konsekvenserne på vores skole. Aftaletekstens fulde ordlyd kan ses på ministeriets hjemmeside: 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/apr/200406-3-gere-og-2-hfere-skal-til-faerre-proever-til-

sommer 

 

Vedrørende genåbning for fysisk undervisning  

Vores genåbning af skolen for fysisk undervisning bygger primært på fire hensyn: 1) Genåbningen skal ske 

ansvarligt, dvs. i et tempo, hvor vi kan følge med i forhold til de sundhedsmæssige retningslinjer, 2) Den 

fysiske undervisning skal sikre muligheden for at give årskarakterer, som for en stor dels vedkommende jo 

vil erstatte eksamenskarakterer, 3) Genåbningen skal tilgodese forberedelsen af de eksamener, der rent 

faktisk afholdes, 4) Genåbningen skal gå mindst muligt ud over den gode (live)virtuelle undervisning for 

1g/2g/1hf’erne. 

     Fordi kravet om ansvarlige sundhedsmæssige rammer jo er ufravigeligt, bliver vi nødt til at prioritere 

inden for de tre resterende hensyn. 

 

For 3g’erne åbner skolen for fysisk undervisning torsdag d. 16/4 i fag med praktisk dimension, dvs. 

naturvidenskabelige fag, kunstneriske fag og idræt, samt i matematik. En ulempe ved at prioritere fagene 

for jer 3g’ere er, at jeres resterende, virtuelle undervisning ikke nødvendigvis lader sig gøre i realtid, da I jo 

skal til og fra skole. Den pris må vi i første omgang betale. Fagprioriteringen gælder indtil mandag d. 27/4, 

hvorefter ”hverdagserfaringerne” sammenholdt med de faglige hensyn vil være afgørende for, om vi 

skruer op for den fysiske undervisning eller fortsætter prioriteringen lidt endnu. 

 

Også for 2hf’erne åbner torsdag d. 16/4, men for undervisning i alle fag. Valget hér skyldes blandt andet, at 

I 2hf’ere jo helt utraditionelt skal have medtællende karakter i de fag, I ikke skal op i . 



 
 
 

                                                            

 

 

For både 3g’ere og 2hf’ere vil det gælde, at nogle lærere tilhører sundhedsstyrelsens grupper med særlig 

risiko for smitte. Deres undervisning vil fortsat være virtuel. Under alle omstændigheder gælder det dog 

naturligvis, at den virtuelle undervisning er lige så betydningsfuld som den fysiske. 

     Hører I som elever til grupperne af særligt udsatte, vil I kunne tilgå undervisningsmateriale og noter på 

anden vis. 

 

For 1g’ere, 2’gere og 1hf’ere vil skolen fortsat være lukket – foreløbig indtil mandag d. 11. maj. For jeres 

årgange gælder den fuldstændig virtuelle undervisning også på de hold, hvor I er blandet med 

afgangselever. 

 

Vedrørende sociale arrangementer 

Som jeg skrev i forgårs, må vi aflyse alle fysiske arrangementer indtil videre, inkl. sidste skoledag. Efter 

påske vil vi derfor tage hul på en form for digitale morgensamlinger. De vil fremgå af lectio. 

     Jeg forstår virkelig godt, at I afgangselever er spændte på hele huefejringen. Jeg forestiller mig desværre 

ikke, at fejringen kan ske på normal vis. Men da vores mål naturligvis er at gøre det så højtideligt og festligt 

for jer som overhovedet muligt, vil vi vente med at konkludere på formen, indtil vi ved, hvilke 

sundhedsmæssige retningslinjer, der gælder i slutningen af juni. 

 

Generelt 

Forudsætningen for, at vi overhovedet må være sammen, er, at vi ALLE følger sundhedsmyndighedernes 

retningslinjer. Derfor er det også afgørende, at I følger med i de adfærdsinstrukser, vi vil sende ud til jer 

forud for genåbningen torsdag d. 16. april. De vil dels omhandle praksisser som håndvask, afstandtagen, 

kantinebesøg, dels forholdsregler ved sygdom eller ved slægtskab med særlig risikoramte. 

     Med andre ord: Følg godt med i lectio inden skolestart! Ønsker I allerede nu at kende rammerne, kan I 

se sundhedsstyrelsens retningslinjer her: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/genaabning-af-

ungdomsuddannelser 

 

Vi glæder os alle meget til at se jer igen – fysisk eller virtuelt. Og så håber jeg, at I kan lægge skoletankerne 

lidt til side og nyde påsken. 

 

Rigtig glædelig påske til jer og jeres! 

Mange hilsener Anders Krogsøe           


