25. marts 2021

Mere genåbning af skolen efter påske
Kære elever i 1. HF
Et flertal i Folketinget har vedtaget en plan for mere genåbning af samfundet efter påske. Planen omfatter mere
genåbning af ungdomsuddannelserne, og derfor åbner vi skolen for 50 % fysisk undervisning for alle elever og
kursister fra 6. april. Det betyder, at du skal møde til undervisning på skolen hver anden uge, mens du hver
anden uge fortsat skal have virtuel undervisning.
Din første uge med fysisk undervisning er uge 15, der starter mandag den 12. april. Herefter har du virtuel
undervisning i uge 16 og fysisk undervisning igen i uge 17, uge 19 og uge 21.
Fysisk undervisning på skolen i uge 15, 17, 19 og 21
- fysisk undervisning i alle fag bortset fra C-niveau valgfag, der fortsætter som virtuel undervisning
Klasse

Undervisningslokale

Ekstra lokale Indgang

1j

342

339

Hovedindgang

1k

351

337

Hovedindgang

1l

344

333

Hovedindgang

1n

345

332

Hovedindgang

1p

347

330

Hovedindgang

1q

348

329

Hovedindgang

1r

349

328

Hovedindgang

OBS: lokalet kan også være et NF-lokale. Se dit skema på ludusweb.
Den fysiske undervisning omfatter alle de fag, du har sammen med din stamklasse. Eventuelle valgfag, hvor du
er blandet med elever fra andre klasser, vil fortsætte som virtuel undervisning.
Den virtuelle undervisning skal du fortsat følge hjemmefra, men hvis du har udfordringer med at nå frem og
tilbage mellem dit hjem og skolen mellem lektionerne, er det også muligt at sidde på skolen og følge den
virtuelle undervisning. I så fald skal du sidde i festsalen, i studiecenteret eller i det lokale, hvor du har haft fysisk
undervisning.

Resten af skoleåret:
Du og din klasse har været hjemme med virtuel undervisning i en lang periode. Derfor har Undervisningsministeriet besluttet, at I skal have supplerende undervisning. Det betyder dog ikke, at du får senere
sommerferie, end det hele tiden har været planlagt.
Vi har din NF-eksamen, så den nu ligger ca. en måned senere. Dermed kan du få mere undervisning i NF-fagene,
før du skal til eksamen i dem.
I dansk har vi valgt, at du har en årsprøve i starten af maj måned, som du kan arbejde med i danskundervisningen, som fortsætter frem til starten af juni.
I matematik skal du til årsprøve sidst i maj. I engelsk vil du komme til årsprøve sidst i juni. I begge fag vil du få
mere undervisning end oprindeligt planlagt.
Undervisningen i alle fagene vil primært være repetition og arbejde med stof, som du måske ikke har kunnet
arbejde med i den virtuelle undervisning. Der vil også blive tid til andre ting end ren undervisning, så du får
lejlighed til at være sammen med dine klassekammerater - også om andet end faglig læring.
Du vil have sidste dag på skolen før sommerferien den 24. juni, hvor vi vil samle hele årgangen på 1. HF og lave
en overgang til jeres nye klasser.
Hele planen frem til 4. juni vil fremgå af Ludus om nogle uger. Eksamensplanen kommer i starten af maj.
Du har sommerferie fra 24. juni og frem til mandag den 9. august kl. 8.10.
Vi glæder os meget til at se dig på skolen igen til resten af skoleåret, hvor vi i fællesskab skal sørge for at have
trygge rammer, og samtidig både lære så meget som muligt og trives så godt som muligt.
Vi ønsker jer alle en god påske og glæder os rigtigt meget til at se jer på skolen igen.
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