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Kære elever og forældre 

Jeg håber, at højtiden har været vellykket for jer alle, og at I nu er klar til at træde ind i et nyt og 

forhåbentlig lysere år. 

Som I formentlig alle er bekendt med, forlængede Statsminister Mette Frederiksen i forgårs de nuværende 

restriktioner til d. 17. januar. På ungdomsuddannelsesområdet betyder det, som det ser ud nu, at vi ikke 

må samles fysisk før mandag d. 18. januar. 

I modsætning til nedlukningen i ugen op til jul gælder restriktionerne nu også for skolebørn i 0. til 4. klasse. 

Både som ansat og som elev kan det i nogle situationer udfordre arbejdsmiljøet derhjemme. Men det 

prøvede vi jo også i foråret. Og ikke mindst fordi vi alle er den erfaring rigere, skal vi nok ved fælles hjælp få 

det til at glide og bane vej for faglig udvikling også i den nye periode med nødundervisning, som vil foregå i 

Teams og i Lectio. 

Foruden oplysningen om den forlængede restriktionsperiode er vi blevet bedt om at videreformidle 
Sundhedsstyrelsens anbefaling om brug af hurtigtest. Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at elever anvender 
tilbuddet om hurtigstest to gange inden for en uge med 3-4 dages mellemrum, i ugen før de vender tilbage 
på skolen. 

Vi skal nok gentage opfordringen i Lectio i ugen op til fysisk skolestart. Og når det er er sagt, skal I 
selvfølgelig huske, at en test ikke kan erstatte de generelle anbefalinger om at blive hjemme ved sygdom 
eller udvikling af symptomer, at holde afstand, at huske god håndhygiejne mv. 

Særligt i en tid, hvor restriktionerne forlænges, må vi glæde os over, at vacciner er blevet tilgængelige, og 
at vi i pandemisammenhæng går en bedre årstid i møde. Vi savner bestemt vores sædvanlige sprudlende 
skolemiljø, men det kommer forhåbentlig tilbage om ikke alt for længe. 

Jeg ønsker jer et glædeligt og lykkebringende nytår. Pas nu på jer selv og hinanden under aftenens fejring – 
ikke mindst i år. 

Mange hilsener Anders Krogsøe  

 

 


