
 

 

Slagelse, den 16. marts 2021 

 

Kære forældre.  

Vi vælger at sende jer et nyt forældrebrev, fordi der sent fredag aften kom nye retningslinjer for fremmøde 

i de genåbnede områder. 

Sent fredag aften fik vi uvarslet besked om ændrede retningslinjer for fremmøde på SG. De ændrede 

retningslinjer betyder, at når 2hf’erne og 3g’erne ikke har mulighed for at møde ind på skolen, fx når de 

skriver SRP eller SSO, kan det veksles til indendørs undervisning for 1hf/1g/2g’ere.  

Vi er glade for denne ændring i retningslinjerne, fordi den giver mulighed for at flere af vores elever kan 

møde til undervisning på SG. Ændringerne betyder også, at ikke afgangsklasser gerne må modtage 

undervisning indenfor på skolen. For at følge retningslinjerne vil nogle af vores klasser forsat skulle 

modtage undervisning udenfor. 

Undervisning på SG 

Det vil fremgå af skemaet i Lectio om undervisningen foregår med fysisk fremmøde eller fortsat er virtuelt. 

Skemaet for uge 12 vil være på plads i løbet af d. 17. marts. 

Der er som før nedlukningen strenge krav om rengøring, afspritning og håndhygiejne som stadig skal 

overholdes. 

Testning 

Betingelsen for, at vi får lov til at åbne skolen igen er, at alle elever og ansatte bliver systematisk testet. 

Inden eleverne møder ind til undervisning, skal man have foretaget en COVID-19-test. Denne test skal 

selvfølgelig være negativ og ikke over 72 timer gammel, dette er betingelserne for at elever og ansatte får 

lov til at møde op på skolen. Hvis man bliver testet positiv for COVID-19, skal man gå i hjemmeisolation, 

kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed for rådgivning og melde din status ind på Coronaportalen. Det kan 

enten være en kviktest (antigen-test) eller PCR-test, som man bruger, og man skal benytte de testfaciliter 

der allerede er i sit lokalområde. Vi håber således, at vi kan undgå, at man bliver smittet med COVID-19 på 

skolen. 

Har man haft COVID-19 indenfor de sidste 12 uger skal man ikke testes, men til gengæld på forlangende 

kunne vise dokumentation på det. 

Vi håber, at I alle vi støtte op om at få jeres børn testet, så vi kan modtage dem igen på skolen. 

I kan læse lovteksten for genåbning og testning her:   https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/401 

Vi er så glade for, at der igen er liv på skolen, det er dejligt at se alle igen       

 

 

Med venlig hilsen på vegne af hele ledelsen 

Lotte Büchert 

Rektor 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/401

