Viborg, den 12. marts 2021

Kære elever og forældre
Som I sikkert har set i nyhederne, må vi nu lade 1g., 2.g og 1.HF komme ind på skolen en dag
om ugen, hvor undervisningen skal foregå udendørs – det kommer til at være tæt på skolen, i
nærmiljøet og andre steder i naturen, der ligger tæt på skolen.
Ifølge vejrudsigten holder regnvejret heldigvis op i starten af næste uge, og derfor vil vi glæde
os til at se jer alle sammen igen - også selvom det bare bliver en enkelt dag.
Jeres skemaer kan godt ændre sig lidt, men I skal have de fag, der står i Lectio. Undervisningen
vil naturligvis ikke blive som den plejer, og jeg er sikker på, at der også bliver tid til hyggesnak.
I skemaet kan I se, hvilken dag netop jeres klasse skal komme ind på skolen. I vil også kunne se,
at I får et klasselokale, der fungerer som jeres base. Her skal I møde ind, når 1. modul starter.
I starten af jeres første modul, kommer en fra ledelsen på besøg og tjekker, at I har en gyldig
Coronatest med. Det kan enten være en af de traditionelle tests, der bliver taget i halsen, eller
en lyntest. I skal huske at have dokumentation på den negative test med på skolen (altså f.eks.
kunne logge på ”MinSundhed”-app’en eller ”Sundhed.dk”). Testen må højst være 72 timer
gammel fra det tidspunkt, den er taget.
I må gerne bruge skolens toiletter og kantine. Dog vil vi ændre på frokostpausen, så I får faste
kantinetider. Derved kan vi undgå, at der opstår kø i kantineområdet.
Husk varmt tøj og påklædning efter vejret.
Vi glæder os meget til at se jer - vi håber, at I også glæder jer til at se os :)
Venlig hilsen
Lene Gade
Rektor

