
 

Nyhedsbrev nr. 10 – 15. maj 2020 

Kære elever og forældre 

Så kom meldingen endelig, at vi med udgangspunkt i nærmere bestemte retningslinjer kan åbne skolen 

igen! 

Vi anlægger et forsigtighedsprincip, hvor vi de tre dage i næste uge mandag, tirsdag og onsdag inden Kr. 

Himmelfart åbner som dagskole for en årgang ad gangen: 

Mandag 18/5 kl. 9.30-13.15 – 10. klasse 

Tirsdag 19/5 kl. 9.30-13.15 – 9. klasse 

Onsdag 20/5 kl. 9.30-13.15 – 8. klasse 

De dage, hvor eleverne ikke er på skolen i næste uge, er der hjemmeundervisning med arbejdsmateriale, 

som lærerne sørger for. Vi har fokus på, at vores elever skal have en så god afslutning på deres år på Holte-

Hus Efterskole som muligt. Vi vil have fokus på gode fællesskabende aktiviteter ”med afstand”, og lærerne 

vil vurdere, hvad der yderligere er brug for frem mod afgivelse af den sidste standpunktskarakter. 

Eleverne vil de sidste uger på Holte-Hus kun blive undervist af deres årgangslærere og være i 

sammenhængende forløb sammen med deres årgang. 

Vi har inddelt skolen i tre områder, hvor hver årgang holder til. Der er sørget for ekstra spritdispensere på 

hele skolen, og der er markeret afstandsmålinger i gangfællesarealer og i spisesalen. 

Kostafdelingen 

På mandag har vores kollegieansvarlige og ledelsen møde, hvor vi vil arbejde med de givne retningslinjer 

for åbning af efterskolerne og vurdere, hvordan og under hvilke omstændigheder Holte-Hus kan åbne. I vil 

derfor få endelig besked i næste uge om dette. Vi har bestyrelsesmøde på tirsdag, hvor vi vil bede 

bestyrelsen om at godkende den plan, vi når frem til. 

Skemaet for de sidste uger af skoleåret vil se ud som følger: 

8 kl:   Mandag, tirsdag, onsdag fra kl. 9:00 - 13:35 

9 kl:  Tirsdag, onsdag fra kl 8:30 - 13.05 og torsdag fra kl. 9:00 - 13:35 

10 kl:  Mandag, torsdag og fredag fra kl. 8:30 - 13:05 

PS. Vær opmærksom på, at retningslinjer vedr. kostelever følger i næste uge. 

 

Venlig hilsen 

ledelsen 

Jens (30246857) og Helle (26171769) 


