
 

Nyhedsbrev nr. 11 – 20. maj 2020 

Kære elever og forældre 

Vi har nu et skema for, hvordan vi kan åbne skolen med udgangspunkt i retningslinjerne fra 

sundhedsmyndighederne. Skemaet er godkendt af skolens bestyrelse den 19/5.  

Vi har lagt sammenhængende dage for to årgange ad gangen. Kollegieeleverne kan overnatte på skolen i de 

dage, hvor der er undervisning for deres årgang (se skemaet). 

Vi åbner søndag den 24/5 fra kl. 18.00 for kollegieeleverne i 8. kl. og 9. kl. Nærmere vedr. ankomst meldes 

ud af Maja og Malene. Vi regner med, at I har spist hjemmefra. 

Der er undervisning på skolen for begge årgange 8. og 9. kl. mandag til onsdag. Kollegieeleverne i 8. og 9. kl. 

tager hjem efter undervisning onsdag. Torsdag og fredag er der hjemmeundervisning for 8. og 9. klasse i 

den første uge. 

10. kl. har hjemmeundervisning mandag til onsdag den 25-27/5. Onsdag den 27/5 åbner kollegiet kl. 16 for 

10. kl., og 10. kl. har herefter undervisning torsdag og fredag på skolen. 

Herefter følger ugerne med blokke af undervisning og blokke af hjemmeundervisning for hver årgang. 

Lærerne følger deres årgang. 

Det bliver vigtigt de sidste 5 uger at SE PÅ SKEMAET HVER DAG, så I kan følge med i det skoletilbud vi har 

 

Husregler 

Det bliver en anderledes skole, som eleverne skal gå på de sidste 5 uger af skoleåret. Vi skal alle tage 

retningslinjerne alvorligt, og det er meget vigtigt, at vores elever overholder disse, så vi kan leve op til den 

tillid vi har fået – at genåbne efterskolerne. 

Vi har opdelt skolen i tre afdelinger, en til hver årgang, som elever og lærere skal indrette sig i. Vi bruger 

ikke de små lokaler, da det er svært med kravet om 1 meter til hver person i lokalet. 

Toiletter og håndvaske bliver afmærket, så det er bestemte elevgrupper, der anvender dem. Der er 

spritdispensere mange steder på skolen. Der bliver gjort rent løbende med aftørring af flader og 

kontaktpunkter, og toiletterne sprittes af to gange dagligt. 

Vi håndhæver reglerne om afstand, så I må gerne tale med jeres barn om, at det er meget vigtigt at 

overholde dette. 

Det vigtigste er, at man ikke kommer i skole, hvis man er syg. Herefter er håndhygiejne meget vigtigt, når 

man skifter aktivitet og løbende gennem dagen. Endelig skal alle overholde 1m afstand til alle i skoletiden. 

Kollegiet 

Kollegiet vil også være noget helt andet, end I kender. Vi vil gøre vores til, at det bliver så rart og hyggeligt, 

det kan blive, under de regler, vi skal leve op til. 

I får mulighed for at blive på skolen i én weekend pr. årgang med en af jeres faste lærere (se skemaet). 

Kollegieeleverne bliver delt op i familiegrupper på max 8 elever i hver gruppe. Familiegruppen skal spise 

sammen, dele badefaciliteter og toiletter efter et nøjere fastlagt skema. 



 

Der er løsere regler for familiegrupperne. Familiegrupperne må gerne besøge hinanden på værelser, og her 

skal 1m kravet ikke holdes så stramt, men vi opfordrer alligevel til det. I får meget mere at vide om dette, 

når I starter på kollegiet. 

Familiegrupperne får ansvar for rengøring. Først og fremmest på eget værelse, hvor der skal luftes ud hver 

dag, og alle flader skal tørres af. Malene og Maja laver et skema over opgaverne, som de vil gennemgå med 

jer. 

Kollegieeleverne må ikke tage i byen, de må gerne gå en tur i skoven og i området. Dette er de 

retningslinjer, vi har fået fra sundhedsmyndighederne. 

Vi håber at vi får nogle gode sidste uger sammen! 
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