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Hvis du har problemer med at læse denne mail, kan du læse mailen i din browser

Orientering om skolestart i næste uge
Sommerferien er ved at være slut, og vi glæder os til at se alle eleverne på GG i næste uge.

Situationen omkring corona er fortsat alvorlig, og vi har fået opdaterede retningslinjer fra Undervisningsministeriet, som gælder
fra 1. august.

Det betyder, at der fortsat er en række forholdsregler, som vi skal følge, så de unge kan færdes så sikkert som muligt på GG i
denne situation.

Retningslinjerne betyder bl.a., at:

vi fortsat har fokus på hygiejne
vi fortsat holder afstand til hinanden
vi går til lokalerne via bestemte indgange, og der er ensretning på gangene
holder alle pauser udendørs
alle aktiviteter uden for undervisning kun må foregå klassevis, dvs. alle aktiviteter som caféer, fester, idrætsdag mv.
udskydes eller aflyses i år
man skal blive hjemme, hvis man føler sig syg og blive testet ved mistanke om corona

Hvis man har været på rejse til et af de lande, som udenrigsministeriet fraråder “alle ikke nødvendige rejser” til, skal man blive
hjemme i karantæne i 14 dage, eller til man er testet negativ.

Jeg har i dag orienteret alle 2.g- og 3.g-elever via mail om retningslinjerne, så de ved, hvad de skal, når de møder på tirsdag.
På tirsdag får eleverne yderligere informationer af deres lærere.

Gymnasierne er i dialog med Nordsjællands Politi omkring de unges årlige træf i Dyrehaven, som de unge selv arrangerer første
fredag efter skolestart. Politiet appellerer til, at de unge ikke samles i år pga. den store sundhedsmæssige risiko på grund af
coronasmitten. Dette forhold taler vi også med eleverne om i næste uge.

Jeg vil bede jer om at tale med jeres unge mennesker om retningslinjer og andre forhold, for det er utrolig vigtigt, at alle på GG
følger disse, så vi kan begrænse smittespredningen mest muligt. Det er virkelig vigtigt, at de unge forstår denne alvor, så vi kan
undgå at skulle lukke GG ned i en periode.

Vi følger naturligvis udviklingen og justerer retningslinjer løbende.

 

Med venlig hilsen

Eva K. Steensen

rektor

Du modtager denne mail da du er tilmeldt vores nyhedsbrev og det er vi glade for.
Du kan afmelde nyhedsbrevet hvis du ikke længere ønsker at modtage flere mails fra os.
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