
 
 
 

                                                            

 

Kære afgangselever      12. maj 2020 

 

Så er de næste faser af genåbningen som bekendt meldt ud. På nogle områder er vi blevet klogere, på andre områder må vi desvæ rre 

fortsat afvente de præciseringer, som løbende sker. 

 

Som jeg nævnte på sidste uges morgensamling, er jeg enig med politikerne i, at det er for tidligt at fejre jeres huer allerede efter SRP-

eksamenerne d. 8. og 9. juni. På det tidspunkt mangler I nemlig både at få givet størstedelen af jeres årskarakterer og at kende 

resultaterne af jeres skriftlige eksamener. Som skole f inder vi det dog samtidig vigtigt i videst muligt omfang at holde det rituelle i hævd og 

tydeligt markere, at I har bestået jeres studentereksamen og derfor velfortjent kan iklæde jer de prydefulde huer. Derfor har vi planlagt en 

huebegivenhed for alle klasser d. 18. eller 19. juni (se de specif ikke klassetidspunkter i lectio) . 

 

Ved huebegivenheden vil I få udleveret jeres – indtil da ukendte - årskarakterer og eksamensresultater af en eller f lere af jeres lærere, 

hvorefter I off icielt kan kalde jer studenter. Til gengæld vil vi stærkt opfordre til, at I rent faktisk gemmer jeres huer til begivenheden. Det er 

nemlig huen og den fælles fejring af at få huen på, der for os at se kan gøre begivenheden højtidelig og festlig. Vi håber meget, at vi kan 

invitere jeres forældre op på skolen (udendørs forskellige steder på vores areal) til huebegivenheden d. 18. eller 19, juni og deltage i 

fejringen. Men om det lader sig gøre indenfor rammerne af de sundhedsmæssige anbefalinger, er en af de præciseringer, vi fortsat 

afventer. 

 

På samme måde afventer vi fortsat svar fra Undervisningsministeriet på forsamlingsgrænsens betydning for translokationen d. 26/6. 

Officielt har Politiet via Sundhedsstyrelsen betonet, at grænsen på 30-50 personer (som forsamlingstallet er udmeldt hævet til i juni) gælder 

så snart, vi inviterer udefrakommende ind på skolen, fx forældre. Foreløbigt er mit største håb derfor, at vi kan invitere jer elever ind med 

afstand og måske transmittere translokationen til jeres forældre. Under alle omstændigheder kan I være sikre på, at vi afsøger alle 

muligheder for at gøre det hele så festligt som muligt for - I slipper altså ikke uden et ordentligt tillykke og farvel! 

 

Da jeg har hørt lidt på gangene, føler jeg slutteligt trang til at betone, at vores muligheder som sektor blandt andet afhænger af en politisk 

tro på, at vi følger de sundhedsmæssige retningslinjer i øvrigt. Derfor er det også en rigtig dårlig ide at tænke i selvplanlagt fejring af sidste 

skoledag. Det er i strid med retningslinjerne og kan være til skade for mangt og meget. 

 

Mange hilsener Anders  

 

 

 

 

 

 

 


