11. marts 2021

Delvis genåbning af skolen fra 15. marts 2021
- også med fysisk undervisning i biologi, geografi og kemi
Kære kursister på HF-enkeltfag

Vi har besluttet at udvide den delvise genåbning af skolen med fysisk undervisning hver anden uge på disse
hold:




Ebic120 (Biologi C)
Ege120 (Geografi C)
Ekec120 (Kemi C)

Her kan du se, hvilke uger du skal møde til fysisk på skolen i disse fag. Som udgangspunkt bliver dit skema ikke
ændret, så det kører efter normalt skema og normalt undervisningslokale.

UGE

FAG

LUDUS-BETEGNELSE

LÆRER

11 (15.-19. MARTS)

Biologi C

Ebic120

Anette (NI)

Geografi C

Ege120

Klavs (KB)

Kemi C

Ekec120

Iben (IP)

12 (22.-26. MARTS)

Aflyst undervisning
pga. SSO

13

Påskeferie

14 (6.-9. APRIL)

Biologi C

Ebic120

Anette (NI)

Geografi C

Ege120

Klavs (KB)

Kemi C

Ekec120

Iben (IP)

15 (12.-16. APRIL)

Virtuel undervisning
i fagene

16 (19.-23. APRIL)

Biologi C

Ebic120

Anette (NI)

Geografi C

Ege120

Klavs (KB)

Kemi C

Ekec120

Iben (IP)

Husk at holde øje med dit skema i Ludus, da der kan komme ændringer.

Mødepligt
Der er mødepligt til undervisningen på skolen - og der vil fortsat også være mødepligt til den virtuelle
undervisning.
Hvis du er forhindret i at deltage i undervisningen (både den fysiske og den virtuelle) pga. sygdom eller andet,
skal du skrive det i Fraværsårsager på Ludus som normalt.

Ophold på skolen
Du må som udgangspunkt kun opholde dig på skolen, når du har fysisk undervisning. Hvis du ikke kan nå frem
og tilbage mellem dit hjem og skolen mellem virtuel og fysisk undervisning, må du sidde i skolens studiecenter
eller festsal og deltage i virtuel undervisning - husk at bruge headset.

Krav om corona-test og andre adfærdsregler
Du vil modtage et særskilt brev med de regler, der gælder ved fysisk ophold på skolen, herunder krav til at du
skal kunne dokumentere negativt COVID-19 testresultat to gange om ugen.

Vi glæder os meget til at se dig på skolen igen.
Med venlig hilsen
Lena S. Lindblad
Rektor

