23. marts 2020
Kære elever og forældre
Vi er nu på vej ind i uge 2 i en noget usædvanlig situation. Der er stor forskel på den
almindelige undervisning med social og faglig kontakt mellem elever og underviser, og den
nuværende virtuelle undervisning, hvor alle sidder alene foran skærmen. Lærerne gør alt
hvad der er muligt for at planlægge og gennemføre spændende aktiviteter. Den første uge
har vist, at virtuel undervisning giver nye muligheder for vedkommende og motiverende
undervisning. Jeg kan også konstatere, at mange af jer har været ekstra på mærkerne, for
at få det fulde udbytte af undervisningen. Der er dejligt, at I på den måde har taget ansvar
for jeres egen udvikling og læring. Vi er alle sammen blev kastet ud i den nuværende
situation uden ret meget tid til forberedelse. Nogle af jer har derfor forståeligt nok haft
svært ved den pludselige omstilling til virtuel undervisning. Jeg håber alle i den kommende
uge vil få flere rutiner og vaner, der kan understøtte den nye undervisningssituation.
Ingen ved hvornår skolen kan åbne igen. Jeg forventer at få klare udmeldinger fra
Statsministeren i den kommende uge, men jeg anser det for usandsynligt, at skolen kan
åbne d. 30. marts. Vi skal nok indstille os på, at der vil gå længere tid. Som I sikkert har
hørt, forbereder Folketinget i øjeblikket lovgivning, der giver mulighed for at aflyse årets
eksamener. Hvis en aflysning bliver aktuel, vil det betyde, at årskarakterer skal gælde som
eksamenskarakterer. Der er en masse uafklarede spørgsmål i den sammenhæng, som jeg
på nuværende tidspunkt ikke kan svare på. Hvis det bliver aktuelt, skal I nok få meget
mere viden og information fra OG. Også for HF vil det gælde, at en eventuel aflysning af
eksamener vil betyde at I skal have en årskarakter. Årskarakterer bliver givet på baggrund
af jeres samlede faglige standpunkt for hele året. Den nuværende virtuelle undervisning er
også en del af skoleåret, og aktiviteter i den periode vil derfor også have betydning for
årskarakteren. Jeg vil derfor opfordre jer til fortsat at deltage aktivt og engageret i
undervisningen. Jeg ved godt, at der kan opstå mange tekniske, personlige og faglige
uforudsete situationer, når alting foregår over nettet. Det ved både jeg og jeres lærere, og
vi vil derfor være ekstra opmærksomme, når vi skal til at afgive karakter.
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