Forsiden af Falko.dk/eboks til forældre til elever under 18:

Kære forældre og elever på Falko.
Den 1.12 har regeringen fremlagt nyt restriktioner og anbefalinger for at nedbringe smittespredningen
blandt de unge – i særdeleshed de unge i hovedstadsområdet og dermed os.
Anbefalingen gik på at de unge skal lade sig teste – det kan vi kun bakke op om – det har vi i forvejen
opfordret dem til, og der er mobilt testcenter uden tidsbestilling igen ved Frederiksberg Rådhus d. 18.1221.12. Tider fremgår af elevforsiden på Lectio.
De andre anbefalinger handler om at idræt og musik aflyses, og at vi ikke bør gennemføre undervisning på
tværs af stamklasser. Eleverne skal i det hele taget blive i deres klasser og ligeledes spise frokost der.
Alle vores elever har fag på tværs af andre klasser (sprogfag, praktisk-musiske fag, valgfag m.m.). Hvis
eleverne ikke må mixes i praksis, så skal denne undervisning foregå virtuelt. Det vil indebære at der sidder
28 elever i et lokale, hvor 15 måske har tysk på 1-2 hold, 5 har fransk og 8 har spansk. De vil dels skulle høre
hvad læreren siger på Meet, og de skal selv kommunikere retur på Meet. Der bliver altså en – saglig - larm i
lokalerne. Vi har kun et lokale til hver klasse på skolen og meget få ledige gangområder. Vi kan altså ikke
dele disse hold op fysisk.

Vi har derfor valgt at gøre følgende i uge 50 og 51:
Alle 1.g og 1HF klasser møder på skolen og modtager fysisk undervisning på skolen. De er ikke særlig
trænede i at arbejde virtuelt, og det er den årgang, som har færrest timer på tværs med andre klasser.
Deres Idræt C-undervisningen og Musik C-undervisningen aflyses og flyttes til foråret.
Alle øvrige klasser sendes hjem og modtager virtuel undervisning (Vi benytter os af, at skolerne må
omlægge op til 20% af deres undervisning til virtuel undervisning).
Hvis der er helt ekstraordinære ting i enkelte fag eller lignende, så kan disse klasser hentes ind på skolen til
enkelte timer/på enkelte dage.

Vi har derfor valgt at gøre følgende i uge 52:
Mandag den 21/12:
For at holde alle på afstand af mange personer i perioden op til jul, så er al undervisning virtuel mandag den
21/12. Det sikrer forhåbentlig at unge og ældre kan samles juleaften i trygge rammer.
Tirsdag den 22/12:
9.00 – 10.00 Virtuel julehygge i klasserne
10.00 – 11.00 Virtuel julehygge for hele skolen

Alle elever får på den måde deres planlagte undervisning og vi får forhåbentligt mindsket smittetrykket, så
vi alle kan vende tilbage i skole mandag den 4/1.
Vi håber ydermere, at både elever og forældre vil bakke op og undgå unødigt samvær på tværs af klasserne
i fritiden – kun i fællesskab får vi bugt med smittekæderne.
Vores fælles mål er jo komme igennem til en jul, hvor familierne kan samles også med de ældre der har
været meget isolerede, uden at de unge skal være bange for at smitte dem.

