
 
 
 

                                                            

 

Hillerød d. 26. marts 2021 

Kære elever og forældre 

Forårssolen vinder mere indpas, skolens afgangselever har afleveret deres større skriftlige opgave, og en yderligere 

genåbning er givet grønt lys. Jo, der efterhånden meget at glædes over. 

Som det fremgik af den politiske genåbningsplan, statsministeren fremlagde mandag aften, kan vi efter påske tage 

eleverne ind på skolen på 50%. På overordnet plan betyder det, at vores klasser vil modtage fysisk undervisning hver 

anden uge og virtuel undervisning i de mellemliggende uger. I praksis er det dog en anelse mere speget. Grundet et 

fokus på at minimere undervisning på tværs af stamklasser må langt størstedelen af vores valfagsundervisning 

således også fortsætte som virtuel undervisning. Af samme grund vil vi nu gå over til et helt tredje sæt ringetider, 

som vil fremgå af Lectio. Målet med dem er at give så mange som muligt chance for at komme til og fra skolen 

imellem modulerne. Ja, det bliver lidt bøvlet – men det er efter min mening det hele værd, da det blandt andet er 

derfor, vi igen kan være mere fysisk sammen om det, vi alle brænder mest for, nemlig læringen og den faglige gejst. 

Udover det skemamæssige er der to afgørende forudsætninger for genåbningen. For det første kravet om tests. For 

det andet en række adfærdsregler, der minder om dem, vi havde imellem de to nedlukningsperioder. 

Vedrørende test-delen skal alle elever, der møder op til fysisk undervisning på skolen fra d.6.4, ved fremmøde i 

klassen kunne dokumentere et negativt Corona-testsvar (PCR eller kviktest). Svaret må maksimalt være 72 timer 

gammelt fra testtidspunktet. Det vil blive kontrolleret af klassens lærere. Ved test med tidsbestilling, anbefaler vi, at I 

bestiller i så god tid som muligt.  

Fra torsdag d.8.4 og frem vil eleverne få mulighed for at udføre selvtest under supervision i klasserne hver mandag 

og torsdag. Et hold af uddannede supervisere vil gå rundt og instruere og supervisere denne test, så den udføres 

korrekt af eleverne efter retningslinjerne. Hvis en elev skulle teste positiv, skal eleven hurtigst muligt følge 

retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne om isolation og opfølgende PCR-test. Klassens øvrige elever 

hjemsendes også, da de vil blive betegnet som nære kontakter. 

Er man fritaget for at bære mundbind eller for at skulle testes, skal man aflevere en lægeattest. En attestskabelon 

kan fås på kontoret, og udgiften finansieres af skolen. Har man haft COVID-19 indenfor de sidste 12 uger, er man 

også fritaget for testning (efter to uge), til gengæld skal man kunne dokumentere sit positive svar.  

Hvis eleverne hellere vil benytte det etablerede testsystem, må de gerne fortsat det. I så fald skal de mandag og 

torsdag fremvise et negativt testsvar, som er maksimalt 72 timer gammelt (igen regnet fra testtidspunktet), til 

superviser, når de øvrige elever selvtestes. Det er altså et krav for at modtage fysisk undervisning, at man enten 

deltager i selvtest eller fremviser negativt testsvar to gange om ugen. 

På vores område kan eleverne selv give informeret samtykke til test. Det gælder i den sammenhæng, at eleverne 

alene ved at anmode om at blive testet, giver tilstrækkeligt samtykke. 

  



 
 
 

                                                            

 

Vedrørende adfærdsreglerne er de for en stor dels vedkommende velkendte. I punktform er de: 

- Sprit eller vask hænder, når du ankommer 

- Hold afstand på gangene, og hold til højre 

- Gå direkte til dit klasselokale 

- Du må ikke opholde dig på fællesarealer eller i kantine i frikvartererne 

- Mad må kun spises i klasseværelset eller udendørs. Hvis du spiser udenfor, skal du holde 2 meters afstand til 

elever fra andre klasser 

- Du må kun gå i kantinen i din klasses kantinetid (vi arbejder på muligheden for udendørssalg derudover) 

- Hvis du skal have undervisning på et blandet valghold i 1. eller 4. modul, opfordres du til at tage hjem og 

deltage i undervisningen 

- Du skal bære mundbind, når du går på gangene 

- Du behøver ikke bære mundbind, når du bliver undervist i dit klasselokale 

- Der skal luftes ud mellem hvert modul 

Vi ved, at informationerne er mange. Og vi skal nok gentage dem løbende for eleverne, når vi er på skolen. Og med 

den udvikling af muligheder og rammer, der hele tiden sker, forventer vi bestemt at skulle orientere jer igen senere. 

Men for nu: Rigtig glædelig påske til jer alle – vi glæder os meget til at kunne ses med eleverne igen. 

 

Mange hilsener Anders Krogsøe, rektor 


