25. marts 2021

Mere genåbning af skolen efter påske
Kære elever i 2. HF
Et flertal i Folketinget har vedtaget en plan for mere genåbning af samfundet efter påske. Planen omfatter mere
genåbning af ungdoms- og voksenuddannelserne, og derfor åbner vi skolen for 50 % fysisk undervisning for alle
elever og kursister fra 6. april.
Du har været til fysisk undervisning på skolen hver anden uge siden 15. marts, og det skal du fortsætte med,
ligesom du også fortsat skal have virtuel undervisning hver anden uge.
Du har fysisk undervisning på skolen i uge 14, uge 16, uge 18 osv. Her kan du se dine fag og lokaler og se, hvilken
indgang du skal benytte til skolen:
Fysisk undervisning i uge 14, 16, 18, 20, 22:
Klasse

Undervisningslokale

Ekstra lokale Indgang

2j (da og sa B halvårshold)

207

153

Ved kantinen

2k (da, en, sa B og ps B)

328

204

Hovedindgang

2l (da, en og sa B)

329

351

Hovedindgang

2n (da, en og bio B)

330

209

Hovedindgang

2p (da, en og id B)

332

339

Hovedindgang

2q (da, en og sa B)

333

337

Hovedindgang

Du kan se mere om fordelingen af fysisk og virtuel undervisning på skolens hjemmeside:
www.randershfvuc.dk/for-elever-og-kursister/genaabning
Det gælder stadig, at du skal følge den virtuelle undervisning 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, at vi som skole forlænger den tid,
hvor I får undervisning af jeres lærere, så I kan være endnu bedre forberedte til de eksaminer, I skal til. Samtidig
får I også mere tid til at være sammen med jeres klassekammerater - også om andet end undervisning.
I har sidste undervisningsdag den 4. juni. I skal dog til eksamen i skriftlig dansk den 21. maj.
De fleste af jer har første mundtlige eksamen mellem den 9. og den 11. juni og har sidste eksamen den 21. - 23.
juni. I de dage vil vi som skole sørge for, at I og jeres familier kan fejre jeres huebegivenhed her på skolen så godt
som overhovedet muligt. Vi slutter skoleåret med en dimission for jer fredag den 25. juni.
Hele planen frem til den 4. juni vil fremgå af Ludus om nogle uger. Eksamensplanen kommer i starten af maj.
Vi glæder os meget til at være sammen med dig og din klasse 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.

Med venlig hilsen
Lena S. Lindblad
Rektor

