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Kære elev/forældre i 3.g klasser og 2.z (2-årig HHX) 

 

Fra mandag den 20. april vil I elever i 3.g klasserne og 2.z på den 2-årige HHX skulle møde ind på skolen til 
fysisk undervisning. Vi glæder os til at se jer og med dette brev vil vi forberede jer på den skolegang, som I 
vil møde. Vi har modtaget instrukser fra Børne- og Undervisningsministeriet samt Sundhedsstyrelsen, og I 
vil nedenfor få præsenteret nogle forhold, som I bedes forberede jer på, inden I møder ind på skolen. Ved 
skolestart den 20. april vil jeres underviser ligeledes bruge tid på at drøfte nogle af de instrukser, som I skal 
hjælpe alle med at overholde, så smittemulighederne for Covid19 begrænses mest muligt. 

Før fremmøde den 20. april 

 Læs vedhæftede instruks til elever, så du kan stille evt. spørgsmål i første undervisningslektion den 
20. april 

 Tjek dit skema i Uddata, da der er ændringer i klassens stamlokale samt lokale til valgfag og 
sprogundervisningen på tværs af klasserne 

 Bemærk hvilken indgang du skal anvende:  
3A, 3C, 3K og 3T skal benytte indgangen fra skolens p-plads 
3B, 3L, 3S, 3U og 3X skal benytte indgangen i Lollandsgade 
3M, 3P, 3R, 3V og 2Z skal benytte indgangen (porten) i Langelandsgade 
Se vedhæftede kort over Turøgade sidst i dette brev. 

Ved ankomst til skolen 

 Husk hvilken indgang du skal benytte.  
 Hold 2 meters afstand til andre elever – både udenfor indgangen og når du kommer ind på skolen 

og skal finde dit undervisningslokale. 
 Vask hænder eller tør hænder i medbragte vådservietter. Anvend håndsprit. Dette vil være til stede 

ved skolens indgang og i undervisningslokalet, men der kan være forsinkelse på skolens levering. 
Medbring derfor gerne en lille flaske til den 20. april. Vi har desværre først fået garanteret levering 
af håndsprit den 21. april. 

 Da elever skal sidde med 2 meters afstand, skal en klasse undervises i flere undervisningslokaler. 
Kom i god tid så du og dine klassekammerater kan finde jeres plads uden at støde sammen med de 
øvrige elever 

 I første undervisningslektion den 20. april vil din underviser sammen med din klasse gennemgå den 
instruks, som alle elever modtager med dette brev.  

I skoletiden 

 Bliv så vidt muligt i undervisningslokalet i frikvartererne. Åbn vinduerne i frikvarteret og luft ud. 
Minimer dit ophold i fællesarealer mest muligt. 

 Undervisere kommer til eleverne i klasserne – elever skal kun undtagelsesvist skifte lokale. 
 Valghold foregår sammen med andre elever og foregår i et andet lokale. Sørg for at holde god 

afstand, når du skifter undervisningslokale. 
 Du skal vaske dine hænder minimum hver anden time 
 Toiletbesøg – list stille af men hold afstand når du bevæger dig i fællesarealer 



 

 Nogle undervisningstimer kan foregå virtuelt, hvis din underviser er i risikogruppe og derfor ikke må 
møde op på arbejde. I virtuelle timer skal du blive i undervisningslokalet. 

Når du har fri 

 Forlad skolen når du har fri. Husk at holde afstand til andre elever. Det er ikke tilladt at opholde sig i 
aulaen og hygge sig sammen i sofagrupper mv.  

Praktiske forhold 

 Det er muligt at købe portionsanrettet mad i kantinen. Kun handlende må opholde sig i kantinen 
Husk at holde god afstand i kø mv. Der betales med kort eller mobilepay. 

 Vandautomaterne er tilgængelige, men vær meget opmærksom på ikke at berøre hanen og afsprit, 
når du har fyldt din flaske. Instruks hænger ved vandautomaten. Følg denne. 

 Hold 2 meters afstand til al personale, det gælder din underviser og øvrige medarbejdere. Brug din 
telefon eller send en mail fremfor eksempelvis at møde op i studieadministrationen. Mail og 
telefonnr. hænger på døren til de forskellige funktioner, som du normalt har kunnet kontakte 
fysisk. Dette skal vi imidlertid helst undgå i den kommende tid. Altså vis videst muligt hensyn i 
forhold til fysisk kontakt. 

 Det vil være muligt at snakke med både studievejledere, coaches m.m., men også her vil det foregå 
på behørig afstand. 
 

Tiden frem til sommerferien 

I har formentlig alle set i nyhederne, at 3.g-elever skal op til to skriftlige prøver. Alle skal op i skriftlig dansk 
og derudover et udtrukket studieretningsfag på A-niveau. I skal også op til en mundtlig prøve i jeres SOP. 
Det samme er gældende for 2z. Den 11. maj 2020 offentliggøres jeres eksamensplan.  
 
Det færre antal eksamener betyder, at flere afsluttende standpunktskarakterer skal ophøjes til 
eksamenskarakterer på eksamensbeviset. Undervisningsministeriet har ydermere udmeldt, at I skal have 
forlænget jeres undervisningsperiode. Afgivelse af afsluttende standpunktskarakter skal også udskydes. Vi 
har ikke modtaget detaljeret information herom, men så snart vi har oplysning om forlænget 
undervisningsperiode og dato for afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer, orienteres I herom. 
 
Afslutningsvist må jeg meddele, at som reglerne er pt. for forsamling af personer i Danmark, så aflyses 
sidste skoledag, lanciers og gallafest torsdag den 14. maj. Vi ved, at I elever er rigtig kede af, at I ikke får de 
oplevelser, og det er vi bestemt også. Men kun hvis reglerne for forsamling ændres, vil arrangementet 
måske kunne gennemføres i en anden form. Informationer omkring dimission og ”huedag” sendes ud 
senere. 
 
Har du spørgsmål? 

Med dette lidt lange informationsbrev håber vi at have besvaret nogle af de spørgsmål, som du måske 
sidder med. Der vil givetvis dukke flere spørgsmål op, når hverdagen igen melder sig. Sidder du allerede nu 
med uafklarede spørgsmål, så tøv endelig ikke med at kontakte os. Du bør kontakte skolens ledelse på den 
afdeling, som du er tilknyttet. 

Find skolens kontaktoplysninger her https://www.ah.dk/hhx/kontakt-hhx-handelsgymnasiet-aalborg-
turoegade-og-saxogade.html 

Vi glæder os rigtig meget til igen at få åbnet lidt af skolen og til at møde eleverne face-to-face. 

 

https://www.ah.dk/hhx/kontakt-hhx-handelsgymnasiet-aalborg-turoegade-og-saxogade.html
https://www.ah.dk/hhx/kontakt-hhx-handelsgymnasiet-aalborg-turoegade-og-saxogade.html


 

LINKS 

Sundhedsstyrelsens vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af ungdoms- og voksenuddannelser 

[https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-ungdomsuddannelser] 

Sundhedsstyrelsens instruks for personale i forbindelse med ungdoms- og voksenuddannelser 

[https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Ungdomsuddannelser/Instruks-til-
personale-paa-ungdoms-og-
voksenuddannelser.ashx?la=da&hash=068481E5DAF117DCDD86C564BB3DE81452F750F5 

 

Med venlig hilsen 

 

Charlotte Koldsø 
Rektor 
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