
 
 
 

                                                            

 

Kære elever og forældre                  21. maj 2020 

Sent i går kom endelig meldingen, vi alle har higet efter at høre: Tålmodigheden og den ansvarlige adfærd har lønnet 

sig, og fra onsdag d. 27. maj kan vi igen invitere alle skolens elever tilbage til fysisk undervisning! Foruden det rent 

faglige aspekt glæder det mig meget, at vi igen kan være sammen, og at vi i slutningen af juni alle kan få oplevelsen 

af at gå på tiltrængt sommerferie efter en prøvelsesfuld periode og et på mange måder forsømt forår.  

Mens den fysiske undervisning jo ér planlagt for afgangseleverne, forestår nu en gennemgang og delvis omlægning 

af skemaerne for alle 1g/2g/1hf’ere. Det er i den sammenhæng væsentligt at pointere, at den yderligere genåbning 

selvfølgelig forudsætter forsvarlige rammer, som opfylder sundhedsmyndighedernes fortsatte krav om afstand og 

god hygiejne. Derfor har vi da heller ikke mulighed for at invitere tilbage til fulde skemaer. Den resterende del af 

skoleåret vil undervisningen finde sted som en kombination af fysisk og virtuel undervisning. Og på samme måde vil 

de skriftlige prøver fortsat blive afviklet virtuelt, mens mundtlige årsprøver og hf’ernes vurderingssamtaler i 

overvejende grad vil blive omlagt til fysiske seancer. Hvad der præcist lader sig gøre, vil vi undersøge i løbet af de 

kommende dage, hvor alle lokaler vil blive målt op og skemamæssige muligheder vil blive undersøgt. Under alle 

omstændigheder glæder vi os dog så meget til at se alle elever igen, at vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at invitere 

tilbage hurtigst muligt. 

Som jeg både har skrevet og informeret om på vores virtuelle morgensamling, afventer vi et par ministerielle 

præciseringer, før vi kan melde endeligt ud om årets studenterfejring. Præciseringerne lader desværre fortsat vente 

på sig. Ministeriet forsikrer dog, at de arbejder på højtryk, og så snart vi har svar, skal vi nok melde den endelig 

struktur ud via e-boks.  

Desværre blev loftet for forsamlinger jo ikke hævet i går. Vores håb og forventning er derfor uændret, nemlig at vi i 

begrænset omfang kan invitere de nærmeste pårørende til  fysisk huefejring af vores STX’ere d. 18-19/6, hvor hver 

klasse har fået tildelt et tidsrum. HF’erne skal til eksamen d. 22-24/6, hvor pårørende ligeledes vil være velkomne i et 

eller andet omfang. Endelig planlægger vi indtil videre med fysisk translokation for alle studenter d. 26/6 med 

transmission til pårørende. Men altså: Endelig besked følger snarest! 

Desværre kan vi allerede nu meddele, at vi ikke har mulighed for at invitere familie ind på skolens område i 

forbindelse med STX’ernes SRP-eksamen d. 8-9/6. Aktivitetsniveauet de dage er simpelthen for højt, hvorfor 

yderligere besøg vil udfordre de sundhedsmæssige krav for meget.  

Med forsikring om at vi gør alt, hvad vi kan for at festliggøre årets studenterpræstation mest muligt, og med stor 

glæde over igen at kunne åbne skolen for alle elever: God Kr. Himmelfarts-(mini)ferie til jer alle! 

Mange hilsener Anders Krogsøe, rektor 

 

 

 


