Randers, den 26. oktober 2020

Krav om mundbind og andre corona-opdateringer
Kære elev / kursist
Efter fredagens pressemøde i Statsministeriet er vi som uddannelsesinstitution pålagt, at vi alle skal
bære mundbind, når vi færdes rundt omkring på skolen (gange, fællesarealer, kantine m.m.) for at
mindske risikoen for at sprede smitte med corona. Det gælder fra på torsdag den 29. oktober 2020 og
foreløbigt frem til 2. januar 2021.
Det ændrede forsamlingsforbud har umiddelbart ikke betydning for skolen, da det ikke gælder for
undervisning. Regeringen har valgt at prioritere uddannelse højt og at holde skoler og
uddannelsesinstitutioner åbne. Målet er, at vi skal fastholde undervisningen så normalt som muligt.
Mundbind:
Du skal have mundbind på, når du færdes rundt omkring på skolen, men ikke når du sidder i dit
klasselokale. Du har ret til at bære mundbind eller visir alle steder, hvis det øger din tryghed.
I vedhæftede pdf kan du se, hvordan du bruger et mundbind korrekt. Se også denne video
Hvis du vil genbruge et mundbind efter kortvarigt brug, skal du opbevare det i en plastikpose eller
inderlomme. Et brugt mundbind skal smides i skraldespanden.
Du har selv ansvar for at købe og medbringe mundbind. Hvis du har glemt det, kan du købe mundbind i
skolens reception, der er åben hver dag kl. 7:45-14:00 (dog til kl. 13 fredag).
Hvis du har svært ved at få råd til mundbind, kan du hente nogle gratis hos borgerservice i
din kommune.
Sprit af efter dig:
Når du forlader et lokale, skal du spritte bordet af efter dig. Hvis du skal skifte lokale efter slutningen af
en lektion, skal du spritte af og gå hen til det næste lokale for at holde pause og evt. spise.
Hvis du ikke skal videre til undervisning i et andet lokale, må du bruge kantinen.
Aflyste studieture på 2-årigt HF:
Vi har besluttet at aflyse alle studieture i skoleåret 2020/2021. Det betyder, at vi aflyser rejsen til
Krakow for 2. HF og turen til København for 1. HF. Hvis du allerede har betalt for studieturen, får du
dine penge retur på din konto senest den 20. november.
Vi forsøger at lave alternativ undervisning i de dage, du skulle have været på rejse for at give dig og din
klasse nogle andre input.

Du skal ikke tøve med at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.
Med venlige hilsner
Uddannelseschefer Else Storgaard, Anne Marie Baadsgaard, Ann Balleby
og rektor Lena Lindblad
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