
Kære 3.g elever  

  

Så får I som de første lov til at komme tilbage på skolen – og vi glæder os meget til at se jer. Nu 

forestår tre ugers undervisning, og så kommer der formodentlig nye retningslinjer i forhold til resten 

af skoleåret. Vi venter naturligvis spændt på om 1.g og 2.g klasserne får lov til at påbegynde skolen 

også, om vi kan holde studentermiddag, dimission, studenterkørsel mv.   

  

Der er lagt et nyt skema. En del klasser får mange moduler i samme klasselokaler, og andre må 

flytte noget rundt. Det skyldes jo, at vi har en del sammensatte hold, og at en række fag kræver 

særlige lokaler. Men trafikken skulle ikke blive voldsom.   

Sørg for at holde afstand, når I kommer til skolen og når I bevæger jer rundt på skolen. Gå i højre 

side (der står borde midt på gangene) og følg vejledningerne på de skilte, som er sat op. Brug også 

den indgang, som er tættest på de lokaler, I skal være i. I kan gå ud i frikvartererne, men igen: hold 

afstand.   

Toiletterne rengøres to gange om dagen. Skal I bruge dem, så hold også her afstand.  

   

Bordene er sat op, så der ikke er tvivl om, hvor man skal sidde. Der skal være 2 m mellem hver 

elev/lærer. Der er etableret, hvad der svarer til et stort klasselokale i Festsalen og et i Foyeren. Der 

er kun skemalagt et par moduler her, så måske flytter en lærer sin undervisning hertil, idet hele 

klassen kan være der på en gang.    

   

Herunder er oversigten over undervisningsområder og med antal pladser i hvert lokale. Læreren 

afgør, om I bare skal fylde klasselokalet op, eller om læreren skriver, hvor I skal sidde.   

   

1. 132, 134 (20 elever), 133 (12 elever), 135 (12 elever)   

2. 136 (11 elever), 138 (15 elever), 139 (12 elever)   

3. 141, 142, 145 (12 elever i hver)   

4. 112, 114, 115 (12 elever i hver)   

5. 116, 118, 119, 121 (12 elever i hver)   

6. 120, 122, 125 (12 elever i hver)   

7. 126, 127, 128, 130 (12 elever i hver)   

8. 061, (062), 063 (32 elever)   

9. Foyeren (graven) (31 elever)   

10. Festsal (31 elever)   

11. 002 (6 elever), 004 (6 elever), 006 (9 elever), 001 (8 elever)   

12. 007 (12 elever), 012 (20 elever)   

13. 010 (15 elever), 016 (16 elever)   

14. 009 (18 elever), 017 (12 elever)   

15. 022 (12 elever), 023 (13 elever), 026 (12 elever)   

16. 042, 043, 044 (12 elever i hver)   

17. Mus 1 og Mus 2  (15 elever i hver) 

   

   

I hvert lokale står håndsprit. Senest mandag morgen står der også papirruller og sprit, så I selv kan 

tørre det bord af, som I skal sidde ved. Bordene tørres af hver morgen.  

  

I enkelte tilfælde fremgår det, at læreren tænker sig, at undervisningen skal foregå virtuelt. Skulle 

det være tilfældet, skriver læreren det i noten på modulet, ligesom læreren skriver, hvor I skal 



opholde jer. Typisk vil det være i klasselokalet. Lærerne skal jo – ud over at undervise jer – også 

fortsat undervise 1.g og 2.g klasserne virtuelt.   

   

Sygdom 

Hvis du er syg eller har/får symptomer på Corona, skal du ikke komme i skole. Det gælder også, 

hvis du bor sammen med en, som er testet positiv for coronavirus.  

Skulle du eller en i dit hjem være i risikogruppen, er det vigtigt, at du har drøftet med din læge, om 

du skal møde i skolen.  

 

Hvor længe fortsætter undervisningen i 3.g?   

Det har vi ikke fået en klar melding på endnu, men så snart vi ved mere, skriver vi ud. Ellers 

forventer vi, at der undervises frem til 15. maj, hvorefter I skal til skriftlig eksamen i dansk og i et 

A-niveaufag. Elever, som er blevet selvstuderende, skal stadig op i alle fag. De får direkte besked af 

ledelsen.   

 

Eksamen 

Primo maj får I nærmere information om eksamen. I ved allerede, at I skal op i skriftlig dansk og 

mundtlig eksamen i SRP. Primo maj får I så besked om, hvilket studieretningsfag på A-niveau, I 

skal til eksamen i. For de fag, I ellers skulle have været til eksamen i, overføres jeres årskarakter til 

også at være eksamenskarakter på studentereksamensbeviset. 

   

Vedr. studievejledning   

Det vil være muligt med fysisk vejledning efter aftale med studievejlederen. Den fysiske vejledning 

finder sted i løbet af træffetiden, hvor studievejlederen selv finder et egnet lokale.     

  

Studenterhuer 

Vi regner p.t. med, at vi kan lave en lidt festlig overrækkelse af studenterhuen, når tiden kommer. 

Men I vil jo gerne afprøve om den passer. Ejendomschef Michael Rindom sørger for at jeres huer 

står i kantinen (ud mod P-pladsen) efter følgende skema. Så må I gå ned og afprøve dem i 

spisefrikvarteret (og igen: med afstand). Der vil være følgende plan 

 

3.a  20.4 

3.b  21.4 

3.c  22.4 

3.d  23.4 

3.e  24.4 

3.k  27.4 

3.m 28.4 

3.t  29.4 

3.u  30.4 

3.w  1.5 

3.x  4.5 

3.y  5.5 

3.z  6.5 

 

 

Mvh   

Ledelsen   


