
 

De Nordsjællandske Gymnasier 
 

Kære elever og forældre på gymnasierne i  

 

Allerød, Birkerød, Egedal, Espergærde, Frederiksborg, Frederikssund, Frederiksværk, Gribskov, 

Helsingør, Marie Kruses og Rungsted. 

 

Vi skriver til jer for at orientere om corona situationen på de 11 nordsjællandske gymnasier. 

Især med henblik på at dele en bekymring. 

 

På alle gymnasier er der rigeligt med håndsprit, ekstra rengøring og en række forskellige 

restriktioner. Vi har desværre også måttet aflyse mange af de arrangementer, som normalt er 

en væsentlig del af det at gå i gymnasiet. Det gælder selvfølgelig også vores fester og 

cafearrangementer. Eleverne oplever en skolehverdag, hvor de primært er sammen med dem, 

de går i klasse med, og det hele handler om faglighed – og corona.  

 

Det er naturligvis frustrerende for de unge mennesker, men jo bedre vi er til at forhindre 

smittespredning, jo hurtigere kommer vi tilbage til den hverdag, vi alle savner. Derfor er vi 

også stærkt bekymrede over at erfare, at der blandt unge på tværs af alle vores skoler netop 

nu planlægges med en fælles skitur i uge 7. Det er en privat tradition, vi som skoler ikke er 

involveret i – men denne gang vil vi gerne udtrykke vores store bekymring.  

 

Mange hundrede unge mennesker fra de 11 skoler samt fra gymnasier i hele Danmark udgør 

en stor risiko for smittespredning for os alle, idet forskellige årgange og klasser samles på 

pister, barer, afterski-steder og i lejligheder. Vi vil derfor opfordre alle forældre og elever til i 

fællesskab at arbejde for, at der i dette skoleår ikke planlægges en stor samlet skirejse på 

tværs af gymnasier og årgange, men i stedet findes andre løsninger.  

 

Konsekvenserne kan blive, at flere skoler må lukke helt ned, studieture må aflyses, og 

Nordsjælland bliver et epicenter for smitte.  

 

Vi vil også minde om, at udenrigsministeriet i øjeblikket fraråder unødvendige rejser til 

Frankrig. Det kan have forsikringsmæssige konsekvenser, hvis man booker en rejse til et land, 

hvor det frarådes at rejse til – hvis det også er tilfældet til den tid, vil man fx ikke kunne få 

sine penge igen.  

 

 

Med venlig hilsen  

 
Anders Wind    Peter Brink Thomasen   

Rektor Allerød Gymnasium   Rektor Frederiksværk Gymnasium & HF 
 
Anders Kloppenborg   Kristoffer Høy Sidenius 

Rektor Birkerød Gymnasium & HF & IB  Rektor Gribskov Gymnasium & HF 
 
Camilla Rye Jørgensen   Claus Ellekær Madsen 
Rektor Egedal Gymnasium & HF  Rektor Helsingør Gymnasium 

 
Henrik Boberg Bæch   Carsten Gade 
Rektor Espergærde Gymnasium & HF  Rektor Marie Kruses Gymnasium 
 
Anders Krogsøe   Ruth Kirkegaard  
Rektor Frederiksborg Gymnasium & HF  Rektor Rungsted Gymnasium 

 
Agnethe Dybro Pedersen     
Rektor Frederikssund Gymnasium & HF   


