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udgivet 22/3 2021 

 

Kære elever 

I er orienteret i formiddag om, at I skal være på skolen onsdag d. 24. 3 og torsdag d. 25.3. Fysisk fremmøde 
er et krav, og man kan kun deltage virtuelt, hvis man konkret er i karantæne for Covid 19/ved at være rask 

efter Covid 19-sygdom - i det tilfælde skal man kontakte kontoret på 38770800. 

Man skal fremvise en negativ test for corona, der er højst 72 timer gammel ved fremmøde. I skal beholde 

mundbindet på, indtil læreren har tjekket hele klassens testsvar. Du kan fremvise dokumentation som 
skærmdump eller dokument med testsvar. Dato og navn skal fremgå. Har I ikke fornøden dokumentation, 

bliver I sendt hjem med det samme..I kan så heller ikke deltage virtuelt, sådan har ministeriet bestemt det. 

Undervisningen foregår indendørs i de lokaler der står i jeres skema. Det er specielt glædeligt at I kan have 

de naturvidenskabelige fag i faglokaler. 

Alt er dog ikke helt som normalt, når I færdes på Falko: Kantinen vil være lukket, I skal altså huske at 
medbringe mad og drikke og I skal spise i jeres klasselokale. Hvis I skifter lokale til frokost, l o.skal I spise i 
lokalet I skal have 3. modul i. Hvis det er et faglokale man ikke må spise i, vil der stå der stå på modulet, 

hvor I skal gå hen. 

I skal huske at I SKAL bære mundbind indenfor på skolen, undtagen når I er i jeres undervisningslokale – 

ligesom før vi lukkede ned. I skal også huske de andre regler: SPRIT, SPRØJT, START mm. KUN i denne uge er 
der imidlertid ikke ensretning på gange og trapper, fordi I kan ikke gå gennem skolegården (og I er få klasser 

inde). 

I stamklassen må I også sidde tættere end 2 meter – så snart I er på skolen uden for det lokale, skal I holde 

2 meters afstand til kammeraterne fra andre klasser! 

Husk god udluftning, både i modulerne og i frikvartererne, I kan bruge gangarealerne uden for lokalerne i 

frikvartererne. Gården bruges af andre klasser til deres udeundervisning, så der må I ikke opholde jer. 

Husk også at så snart I forlader skolens område (også i en pause), gælder forsamlingsloftet på 10 personer - 
og I skal fortsat undgå kontakt med elever fra andre klasser: Jeres ansvarlige opførsel har betydning for 

hvor meget åbning der kan blive hvornår. Eksploderer smittetallene  i næste uge, går der endnu længere tid 

til vi kan få normale tilstande. 

Læs gerne dokumentet på forsiden af Lectio om hvad man gør, hvis man føler sig syg eller er nær kontakt til 
en smittet eller mistænker man er det. Kontakt SD eller FM på Lectio eller ring til skolens kontor, hvis I er 

usikre på om I må komme. 

Konstateres en af jer syge med eller testes positive for COVID-19, regnes hele klassen for nære kontakter og 
hjemsendes til virtuel undervisning igen. Det er altså vigtigt at I ikke møder op med symptomer der ligner 

Covid-19. 


