Til forældre og elever på Rødkilde
Her følger en kopi af det brev, der blev sendt til alle elever
den 12. marts kl. 10.30 om covid-19 situationen.

Kære alle
I denne mail vil der komme en hel masse informationer, som gerne skal være med
til, at vi kan holde undervisning og andre faglige aktiviteter i gang i de kommende
uger i det omfang, det kan lade sig gøre. Vi asfalterer mens vi kører, så I skal
være beredt på, at der kan komme ændringer til.
Lectio
I skal hver dag i den kommende tid tjekke lectio flere gange dagligt inden for
normal skoletid (kl. 8.00-15.30). Det er her, der vil være information om
undervisningen samt generel orientering. I kan telefonisk komme i kontakt med
skolen hver dag fra kl. 8-12.
Vi opfordrer jer på det kraftigste til, at I ikke mødes, idet hensigten med skolelukningen netop er at undgå smittespredning.
Generelt vedrørende undervisning de kommende uger
Aflyst undervisning
I første omgang aflyses undervisningen i dag torsdag d. 12. marts og i morgen,
fredag d. 13. marts, så lærerne har mulighed for at forberede virtuel undervisning,
der starter fra mandag.
Undervisning i individuel tid-forløb aflyses i perioden, hvor skolen er lukket og
afvikles altså ikke virtuelt.
Afhentning af materialer på skolen
Hvis I mangler ting, der ligger på skolen eksempelvis bøger i skabe, da har vi
følgende plan for afhentning. Igen pointeres det, at man kun skal komme, hvis
man mangler noget, der ligger på skolen.
Vi henstiller til, at I overholder følgende retningslinjer når I kommer her:
Hold afstand til hinanden, undlad fysisk kontakt, og forlad skolen igen hurtigst
muligt og så snart I har fundet jeres ting.
Fredag d. 13. marts kl. 8:30-9:30: 1.g´erne kan afhente
Fredag d. 13. marts kl. 10:00-11:00: 2.g´erne kan afhente
Fredag d. 13. marts kl. 11:30-12:30: 3.g´erne kan afhente

SRP
Planlagte eksperimenter kan gennemføres enkeltvis eller i små grupper efter aftale
med egne lærere.
Skrivedagene med tilstedeværelse på skolen bliver nu arbejdsdage derhjemme,
hvor man mødes virtuelt. De lærere, som er sat på til at lave forskellige SRPøvelser med jer, vil række ud efter jer. Det samme vil jeres lærere SRP-vejledere
gøre i forhold til vejledning.
Studieturene
Allerede i går eftermiddags fik 2.g´erne en melding om, at I skulle indstille jer på,
at studieturene ville blive aflyst. I dag er det sådan, det er blevet - altså
studieturene er aflyst. Jeres rejselærere vil i løbet af de kommende uger informere
jer om den videre proces, men vi kan allerede nu give jer den besked, at der vil
være undervisning i uge 14.
Terminsprøver for 2.g´ere
Prøverne afvikles i stedet for uge 13 i uge 14. Regler for terminsprøverne vil I
modtage i Lectio.
Terminsprøver for 3.g´erne
Prøverne afvikles indtil videre som planlagt. Regler for terminsprøverne vil I
modtage i Lectio.
Eksamen
Indtil videre afvikles eksamensperioden som planlagt. Og vi vil gerne opfordre jer
til at forholde jer roligt og tillidsfuldt til, at der tages højde for det specielle forløb vi
netop er i nu. Alle gymnasier er i samme situation og der arbejdes mange steder
på højtryk for at skabe de nødvendige tilpasninger.
Fravær
Når den virtuelle undervisning går i gang, vil der til hver undervisningslektion være
et produktkrav eller lignende, som bruges til at registrere fravær. Bliver man syg af
COVID-19 eller andet, så er man syg og skriver i fraværsnoten, hvad årsagen er.
Venlig hilsen
Peter, Lisbeth, Andreas og Kristine

