
Fra onsdag den 27. maj, skal alle elever 1.hf, 1.g, 2.g samt Hf enkeltfag tilbage på  
skolen og modtage fysisk undervisning. 

I takt med, at vi bliver flere mennesker på skolen, bliver det endnu vigtigere og helt 
nødvendigt, at I spritter hænder af, når I kommer, vasker hænder flere gange om dagen 
og mindst når I skal skifte lokale. I skal også spritte hænder af, hver gang i går ind i et 
lokale. 

GENÅBNING AF VGT
VELKOMMEN TILBAGE TIL ALLE ELEVER!

FAG OG UNDERVISNING

I skal orientere jer som vanligt i Lectio i forhold til skema og lokaler. 

KANTINEN
Kantinen er åben med følgende menu:
- Sandwich med kylling/ bacon
- Sandwich med frikadelle
- Sandwich med æg og rejer
- Sandwich vegetar

Herudover vil du kunne købe: Müslibar, pølsehorn og scones. Alle produkter er  
selvfølgelig indpakket. Der vil også være mulighed for at købe de normale drikkevarer. 

Kantinen vil være åben 8.00 til 12.00, og der kan kun betales med Dankort og Mobile-
Pay - ingen kontanter.

ANKOMST OG ADGANG TIL SKOLEN

• Du kan komme ind på skolen tre steder:  
  - Indgangen skråt overfor kirken
  - Hjørneindgangen i skolegården
  - Indgangen over for Sundhedscenteret
• Lige inden for dørene vil der stå håndsprit-dispensere, som du skal bruge,  
 når du ankommer.
• Du skal derefter gå til toiletterne under festsalen eller i bogkælderen for  
 at vaske hænder og bruge håndsprit igen. Se denne video om at vaske  
 hænder: https://www.youtube.com/watch?v=zVNVhF9nTZA
• Derefter skal du gå til det lokale, du har undervisning i.

https://www.youtube.com/watch?v=zVNVhF9nTZA


SYGDOM

Hvis du er syg, skal du blive hjemme fra skole. Du skal betragte dig som værende 
syg, hvis du oplever symptomer på sygdom, også ved milde symptomer som 
forkølelse:
  - Ondt i halsen
  - Alment ubehag
  - Muskelsmerter
  - Evt. tør hoste
  - Feber.
 
Du skal blive hjemme indtil du er rask, det vil sige, indtil 48 timer efter du sidst 
har haft symptomer. 

Regeringen har ud fra et forsigtighedsprincip truffet den beslutning, at  
elever, der bor i hustand med en person, der er påvist med COVID-19, ikke 
skal komme i skole.

PÅ SKOLEN

• Du må kun røre ved den stol og det bord, du skal sidde ved.
• I pausen og i middagspausen, skal du så vidt muligt gå udenfor. Kantinen og   
 ophold 1 og 2 kan bruges i pauserne. 
 • Der vil ikke være adgang til drikkevand, så det skal du selv medbringe.
• Mikrobølgeovnene er fjernet.
• Husk jævnlig at vaske hænder og spritte hænder.
• Hold hele tiden afstand, mindst 1 meter.
• Hold til højre på gangene (følg afmærkninger på gulvet) og gå ikke to og to   
 ved siden af hinanden. 
• Når I går i gang med 1. modul, vil rengøringen rengøre toiletterne
• Når du kommer til et nyt lokale, skal du selv rengøre bordoverfladen og din   
 stol. Efter rengøring af bord og stol, skal du spritte dine hænder af.
• Toiletterne vil blive rengjorte igen efter middag.

Venlig hilsen

John Frederiksen
Konstitueret rektor

Har du spørgsmål i forbindelse med genåbningen af skolen, er du altid  
velkommen til at kontakte undertegnede på telefon 29 92 96 48.

SPØRGSMÅL


