10. marts 2021

Delvis genåbning af skolen fra 15. marts 2021
Kære kursister på HF-enkeltfag
Vi har glædet os rigtigt meget til at se jer fysisk på skolen igen, og nu sker det snart, for den delvise genåbning
betyder, at nogle af jer allerede fra på mandag den 15. marts vil modtage dele af jeres undervisning fysisk på
skolen.
Vi skal som skole sørge for, at elever og kursister møder på skolen på skift, så vi ikke har for mange samlet på én
gang. Der er derfor kun fysisk undervisning på skolen hver anden uge og ikke i alle fag. Den øvrige undervisning
vil fortsat foregå virtuelt.
Her kan du se, hvilke fag du skal møde til fysisk på skolen i de førstkommende uger:
UGE

HOLD

FAG

LUDUS-BETEGNELSE

LÆRER

11 (15.-19. MARTS)

HF Intro

dansk

EdacUS20

Elise Bak(EB)

HF Intro

engelsk

EencUS20

Lars Fauerschou (LF)

HF Intro

samfundsfag

EsacUS20

Merete Munch (MEM)

DSA C

dansk

EdacAS20

Bente Kofoed (BKH)

DSA B

dansk

EdaBAS20

Jette Nielsen (JN)

Undervisning i
øvrige fag er
virtuel
12 (22.-26. MARTS)

MVU1

dansk

Eda120

Lars Karlsen(LK)

MVU1

engelsk

Een120

Tessa Juul (TJ)

MVU2

dansk

Eda220

Rikke Tolborg(RT)

januarhold

engelsk

Eenj21

Njal Würtz (NJA)
Marianne Danielsen (MD)

januarhold

psykologi

VPscj21

Helle Sonja Sørensen (HS)

Undervisning i
øvrige fag er
virtuel
13 PÅSKEFERIE
14 (6.-9. APRIL)

HF Intro

dansk

EdacUS20

Elise Bak(EB)

HF Intro

engelsk

EencUS20

Lars Fauerschou (LF)

HF Intro

samfundsfag

EsacUS20

Merete Munch (MEM)

DSA C

dansk

EdacAS20

Bente Kofoed (BKH)

DSA B

dansk

EdaBAS20

Jette Nielsen (JN)

Undervisning i
øvrige fag er
virtuel
15 (12.-16. APRIL)

MVU1

dansk

Eda120

Lars Karlsen(LK)

MVU1

engelsk

Een120

Tessa Juul (TJ)

MVU2

dansk

Eda220

Rikke Tolborg(RT)

januarhold

engelsk

Eenj21

Njal Würtz (NJA)
Marianne Danielsen (MD)

januarhold

psykologi

VPscj21

Helle Sonja Sørensen (HS)

Undervisning i
øvrige fag er
virtuel

Husk at holde øje med dit skema i Ludus, da der kan komme ændringer.
Går du ikke i ovenstående hold/klasser, skal du fortsætte med ren virtuel undervisning.
Hvis du er tilmeldt fag som fjernundervisning, fortsætter de også som ren online undervisning.
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

