NYHEDSBREV HF DEN 20. MARTS 2020
Kære HF-elever
Så er vi igennem første uge med online undervisning. Og vi hører fra lærerne, at I klarer det
super flot. I er på og deltager i aktiviteterne. Det er rigtig godt gået og fortsæt endeligt det
gode arbejde.
Hvis I har ideer til nye tiltag, eller ting, der kan gøre den IT-støttede undervisning bedre,
hører vi gerne om det. Vend det med jeres lærere eller send en mail til os (Jens og Lotte).
Institutionerne er lukket fra mandag den 16. marts og i foreløbigt to uger frem. Men forleden
sagde direktøren for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, at noget tyder på, at perioden
kommer til at vare længere. Det er med andre ord sandsynligt, at vi ikke ses på skolen på
denne side af påske.
Det er derfor vigtigt, at I får lavet en hverdag, som I kan få til at hænge sammen i længere tid.
Her kommer motion, god kost og god søvn ind som vigtige parametre sammen med det at
passe skolearbejdet og andre pligter. Husk at respektere instrukser og anbefalinger om
afstand, antal personer der mødes og masser af håndvask/hygiejne
Situationen udvikler sig hele tiden, og hvis det skulle ske, at lukningen skulle strække sig ind i
perioden for afholdelse af prøver, har børne- og undervisningsministeren nu mulighed for at
ændre reglerne for prøveafholdelse. Ministeren lover, at hvis det bliver aktuelt, vil der blive
taget størst muligt hensyn til, at tiltagene ikke giver eleverne ringere vilkår, end de ville have
haft i det almindelige forløb.
Vi fra skolen håber jo rigtig meget, at perioden bliver så kort som muligt. For vi savner at have
en ”rigtig” skoledag med jer. I får besked, så snart vi ved noget og der kommer konkrete
meldinger fra undervisningsministeriet. Lige nu skal vi alle have fokus på at skabe en så god
hverdag som muligt med lektier og skole i denne coronatid.
Mange hilsener, Jens og Lotte

