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Lukkeperiode: Skolen er fortsat lukket pga. corona-situationen. Første skoledag efter lukkeperioden er mandag den 
20. april. Såfremt lukkeperioden forlænges, vil vi selvfølgelig meddele dette så hurtigt som muligt. 

Kontakt mellem elever m.m.: Skolen er lukket for at undgå smittespredning, hvor mennesker er sammen. Vi 
forventer, at alle i lukkeperioden følger myndighedernes anvisninger, så vi hurtigst muligt kan komme tilbage til en 
normal hverdag på alle områder. Jeg henviser til Nyhedsbrev IV og intra-opslagstavlen for yderligere informationer 
om corona. 

Påskeferie: Nu er elevernes påskeferie startet. Hjemmeundervisning starter igen tirsdag den 14. april. Selv om der 
officielt er undervisningsfri, hører vi gerne fra både elever og forældre om, hvordan I har det. I kan kontakte os på 
intra. 

Eksamen: Undervisningsministeriet i Kiel har meddelt, at de forventer, at ESA- og MSA-eksamen kan gennemføres 
med start i maj måned. Så snart vi kender nye datoer, meddeler vi dem selvfølgelig. 

Kontakt til skolen: Da skolens kontor frem til 14/4 ikke vil være dagligt besat, beder vi om kontakt via intra eller 
ovenstående mailadresse. Mens jeg skriver dette nyhedsbrev, virker telefonen igen. Men jeg vil bede jer notere 
vores nødtlfnr. 0163-4999572. Indtal ikke besked på tlf.svarer, uanset hvilke af skolens tlf.nr. I benytter. 

Kontakt til skolen, personligt: Det er fortsat ikke tilladt for elever og forældre at komme på skolen (inkl. sportsplads, 
skolegård m.m.) i lukkeperioden. 

Intra: Alle bedes være opmærksomme på viceskoleinspektør Bjørn Møllers opslag på intra-opslagstavlen vedr. 
unilogin. 

Hjemmeundervisning I: Jeg vil gerne takke lærerne for at have sørget for undervisning og materialer til eleverne og 
for at sikre kontakten til skolens elever. 

Hjemmeundervisning II: Jeg vil også gerne takke eleverne for at have taget godt imod det, som deres lærere har 
sendt/meddelt osv. De har skulle omgås flere forskellige måder for kontakt med lærerne. 

Hjemmeundervisning III: Vi har samtidig benyttet denne specielle tid til at gøre os erfaringer omkring brug af IT i 
undervisningen, det vil vi selvfølgelig inddrage fremadrettet. Samtidig har denne periode styrket både elevers og 
forældres intra-færdigheder. 

Stor forældreaften: Jeg minder om ”Den store Forældreaften”, som vi holder tirsdag 28/4, se Nyhedsbrev IV. 

Jeg ønsker alle god påske og fortsat alt godt for denne svære periode. 

 

Med venlig hilsen           Søren Christensen 
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