
 

Nyhedsbrev nr. 12 – 9. juni 2020 

Kære elever og forældre 

Dette er skoleårets sidste nyhedsbrev. 

Det har været et meget anderledes år med beslutninger, som vi alle har været påvirkede af i større eller 

mindre grad. Tak for jeres opbakning til os ifm. de svære beslutninger, vi har været igennem med dels at 

lukke skolen, og ikke mindst en genåbning med mange regler og ændringer. Vi prøver at få det bedste ud af 

de sidste uger, og det håber vi, at I kan mærke på jeres unge mennesker   

Sidste skoledag 

Sidste skoledag er ændret til fredag den 26/6.  
Vi har modtaget retningslinjerne for uddannelsesafslutning på skoler og her 

gælder, at vi skal holde dagen årgangsvis. Det betyder, at dagen 

udelukkende bliver for vores elever og desværre ikke for forældre. 

8. klasse har aktiviteter fra kl. 9-14: 
Kollegieeleverne tager selv hjem, eller bliver hentet ved indgangen senest kl. 

14.  

Vi opfordrer til, at I tager bagage med hjem den næste tid, så I ikke har så  

meget tilbage den sidste dag (især hvis I selv skal tage toget hjem). 

Lærerne på 8. årgang sender et nærmere program ud for dagen. 

9 klasse har aktiviteter fra kl. 9-15: 
Fra kl. ca. 14 er der pølser og sodavand og afsked på skolen. 

9. klasse kollegieelever bliver hentet ved indgangen senest kl. 15. 
 
Lærerne på 9. årgang sender et nærmere program ud for dagen. 
 
10. klasse har aktiviteter fra kl. 10-16: 
Fra kl. ca. 15 er der pølser og sodavand og afsked på skolen. 

Kollegieeleverne afhentes senest kl. 16 ved indgangen. 
 
Lærerne på 10. årgang sender et nærmere program ud for dagen. 
Vi håber at alle får en god afslutning på et meget anderledes 
skoleår  
 

 

 

 

 

 



 

 

Prøvebevis og efterskolebevis 

Vi har besluttet at sende jeres prøvebevis og efterskolebevis hjem til jeres privatadresse, da vi ikke har 

mulighed for at holde afslutning, som vi plejer med overrækkelse af beviser mv. 

 

Kollegiet afslutning  

Vores kollegieansvarlige Malene og Maja sender besked ud til jer 

om, hvordan kollegiet afslutter de sidste dage op til den 26/6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

ledelsen 

Jens (30246857) og Helle (26171769)  


