
Kære elever/forældre på eux-studieåret med afslutning sommer 2020. 

Som det sikkert allerede er de fleste af jer bekendt, glæder vi os til at se jer tilbage på skolen på mandag 
den 20. april. I henhold til folketingets genåbningsplan har vi heldigvis, som nogle af de første, fået 
mulighed for at åbne skolen op for jer, som skal afslutte jeres eux 1. del nu til sommer.  

Det drejer sig konkret om stx2c-eux, 2d, 2e, 2o og 2p. I alt 95 elever. 

I jeres skema/uddata+ kan I allerede nu se, hvornår I skal møde, hvilket fag I skal have og i hvilket 
klasselokale(r), I skal være. 

Inden vi mødes på skolen igen, er der dog en del forholdsregler - for at forebygge smitte mod corona-
/covid19 - som I skal forberede jer på, og som vi alle skal overholde, når vi ankommer til og er på skolen (se 
også medsendte information til elever om hygiejne og adfærd). 

Før fremmøde den 20. april 

 Læs vedhæftede information til elever, så I kan stille evt. spørgsmål til jeres kontaktlærer i morgen 
eftermiddag eller når I møder ind på mandag den 20. april. 

 Jeres kontaktlærer vil i 5. lektion i morgen i Teams orientere jeres klasser omkring skolestarten på 
mandag den 20. april. Herunder også gennemgå instrukserne om hvordan vi skal omgås og passe 
på både sig selv og hinanden for at undgå spredningen af smitte. 

Ved ankomst til skolen 

 Hold 2 meters afstand til andre personer/elever – både udenfor indgangen og når I kommer ind på 
skolen og skal finde jeres undervisningslokaler og pladser. 

 Vask hænder eller tør hænder i medbragte vådservietter. Anvend håndsprit. Dette vil være til stede 
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 den 21. april. 

 Da I skal sidde med 2 meters afstand, vil større klasser være fordelt i to lokaler. Kom i god tid så I 
kan finde jeres plads uden at støde sammen med de øvrige elever. 

I skoletiden 

 Bliv så vidt muligt i undervisningslokalet. Åbn vinduet i frikvarteret og luft ud.  
 Hænderne skal vaskes minimum hver anden time. Dette kan ikke alene gøres i frikvartererne. Jeres 

lærere vil anvise, hvornår I skiftevis skal gå ud og vaske hænder. Dette skal koordineres med de 
øvrige klasser, så vær opmærksom på at overholde evt. ”vasketider”. 

 Valghold foregår sammen med andre elever og kan foregå i et andet lokale, end som hvor jeres 
stamklasse har base. Sørg for at holde god afstand, hvis I skal skifte undervisningslokale. 

Når I har fri 

 Forlad skolen når I har fri. Husk at holde afstand til andre personer/elever. Det er ikke tilladt at 
opholde sig i kantinen eller hygge sig sammen i sofagrupper mv.  

Praktisk forhold 

 Det er muligt at købe portionsanrettet mad i kantinen. Husk at holde god afstand i kø mv. 
 Der er kun adgang til kantineområdet, hvis man ønsker at købe mad. 



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

 Hold 2 meters afstand til al personale, det gælder jeres undervisere og øvrige medarbejdere. Brug 
jeres telefoner eller send en mail frem for at møde op i elevadministrationen. Mail og telefonnr. 
hænger på døren til de forskellige funktioner, som I normalt har kunnet kontakte fysisk. Det 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, SPS-vejledere og 
virksomhedskonsulent. Men også her vil det foregå efter de påbudte instrukser. 
 

Tiden frem til sommerferien 

Folketinget har også besluttet, at I skal op til to skriftlige prøver (dansk og først udtrukne eksamensfag, som 
I få besked om senere, hvad som bliver) og en mundtlig prøve i jeres EOP. 
 
Undervisningsministeriet har samtidig meddelt, at jeres undervisningsperiode forlænges, hvorfor den 
oprindeligt planlagte eksamensperiode ændres. Vi ved derfor ikke på nuværende tidspunkt, om vores 
oprindelige eksamensplan holder. Vi kan derfor heller ikke endnu oplyse, hvornår I kan forvente at skulle til 
eksamen.  
 
Det færre antal eksamener I skal op til betyder, at flere afsluttende standpunktskarakterer skal ophøjes til 
eksamenskarakterer på jeres eksamensbevis. Vi afventer ligeledes retningslinjer fra ministeriet om omfang 
og indhold med henblik på at skabe det bedst mulige grundlag for afgivelse af standpunktskarakterer. Vi 
orienterer jer, så snart vi har hørt mere om det. 
 
Sidst men ikke mindst kan vi oplyse, at elevrådet vil blive inddraget ift. hvad vi evt. kan gøre med hensyn til 
gallafest, dimission mv. Reglerne omkring forsamling af flere personer sætter pt. begrænsninger for de 
traditioner, som vi har på disse festlige arrangementer, og vi er på skolen lige så kede af det som jer, at 
disse traditionsrige og særdeles festlige arrangementer pt. er meget usikre. Vi må sammen se, om vi evt. 
kan arrangere alternative festligheder og fejring. 

Har I spørgsmål? 

Med dette informationsbrev håber vi at have besvaret nogle af de spørgsmål, som I måske sidder med. Der 
vil givetvis dukke flere spørgsmål op, når vi først komme rigtigt i gang igen med skoledagene. Sidder I 
allerede nu med uafklarede spørgsmål, så tøv endelig ikke med at kontakte os. 
 
Vel mødt på mandag. Vi ses! 
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