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Jeg er rigtig glad for at kunne skrive til jer, at vi nu må åbne, så I kan komme til fysisk undervisning i 50 % af 

tiden efter påske. Det betyder, at halvdelen af jer får fysisk undervisning på skolen i en uge, og derefter har 

virtuel undervisning hjemme i den næste uge, mens den anden halvdel møder på skolen.  

Vi har besluttet, at alle 1. og 3. g’erne starter med fysisk undervisning på skolen i uge 14, og at 2.g’erne og 

GSK-elever møder til fysisk undervisning i uge 15. Systemet med lige og ulige uger fortsættes, så længe 

denne restriktion gælder. 

Genåbningen er betinget af, at alle elever og ansatte bliver testet to gange om ugen. Alle der kommer på 

skolen efter påske skal have en negativ coronatest, der er max. 72 timer gammel.  

For ikke at overbelaste det eksisterende testsystem er skolerne blevet pålagt at etablere testfaciliteter, så 

elever og ansatte kan teste sig selv på skolen under vejledning (superviseret selvpodning). Der er ikke krav 

om, at I skal benytte testsystemet på skolen. De der ønsker det, kan fortsat benytte det etablerede system.  

Testsystemet på skolen kan ikke være klar lige efter påske. De af jer, der skal møde til fysisk undervisning 

lige efter påske, skal derfor benytte det eksisterende testsystem og møde med en frisk negativ test tirsdag 

efter påske. Prøvesvaret fremvises til læreren i første lektion.  

Vi regner med, at alle kan blive testet på skolen torsdag efter påske – og i tiden derefter hhv. mandag og 

torsdag. Der bliver et teststed i både Zahlen og Kantinen, og der kommer en plan for, hvornår jeres klasse 

har testtid. I den uge I har hjemmeundervisning, er der ingen krav om test, men det er en god idé at få 

foretaget i det mindste én test i de uger. 

Der er en række andre krav, der skal være opfyldt ifm. genåbningen.  

I skal bruge mundbind overalt i fællesarealerne, og det må kun tages af, når I sidder ned til undervisning. 

Når I går på gangarealerne, skal I så vidt muligt holde 2 meters afstand.  

Klasserne må ikke blandes. Det betyder, at I ikke kan benytte de fælles opholdsarealer, men skal opholde 

jer i jeres klasser. Når et modul er slut, skal I gå til det lokale, hvor I skal være i det efterfølgende modul og 

sørge for at lufte grundigt ud.  

Undervisning på valghold må gennemføres, hvis der holdes to meters afstand til elever fra andre klasser. 

Blandede hold vil derfor så vidt muligt blive fordelt på flere lokaler på skolen – se lectio. Alternativt bliver 

undervisningen gjort virtuel eller udendørs. 

Kantinen vil blive genåbnet, og hver klasse får fem minutter til at hente frokost. Det vil I få en oversigt over. 

For nogle klasser vil spisepausen blive lidt forlænget. Der må kun spises i klasselokalerne, og vi håber I alle 

vil hjælpe til med at rydde op og lufte ud efter spisning. 

Husk at vaske hænder ofte og spritte af. 

Vi glæder os meget til at se jer alle igen! Rigtig god påske! 
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