Til EG elever og forældre
Antallet af smittede danskere med Coronavirus / Covid-19 stiger hastigt. For at
dæmme op for den udvikling, er det helt afgørende, at alle tager myndighedernes
påbud og anbefalinger alvorligt. Ellers risikerer vi, at det danske sundhedsvæsen ikke
kan følge med og give alle patienter den nødvendige behandling til tiden.
Når myndighederne lukker uddannelsesinstitutioner, er det med det formål at
reducere smittehastigheden, ved at undgå forsamlinger. Det er derfor vigtigt, at man
ikke bare mødes i andre sammenhænge, og har man arrangeret det – f.eks. rusture,
fester, sommerhushygge med vennerne eller lignende, skal man aflyse dette.
Det er et meget voldsomt tiltag med meget store konsekvenser at lukke et samfund
ned på denne måde. Det gør man kun fordi det er strengt nødvendigt, og vi har alle
sammen pligt til at gøre hvad vi kan, for at hjælpe tiltaget på vej.
Hvad skal du som elev:
Alle elever skal fra i morgen fredag følge deres undervisning hjemmefra virtuelt. Du
møder ind i skemaet, samme sted som du ser dine lektier. Her får du yderligere
oplysninger.
Ligeledes skal du følge med i teams (Teamet ”Alle elever”), hvor der løbende bliver
informeret på skoleniveau. Alle dine spørgsmål angående undervisningen stilles til de
respektive faglærere eller klasselederen.
Studieture i nedlukningsperioden (indtil videre til og med 27/3) aflyses. Hvis du skulle
have været på studietur, skal du i stedet følge undervisningen i skemaet. Studieture
umiddelbart efter lukkeperioden er endnu afklarede – dem vender vi tilbage til.
Følger du som elev ikke den virtuelle undervisning, får du fravær. Er du syg, skal du
skrive det på sædvanlig vis, under årsager til fravær.
Vi vil løbende informere forældre via vores hjemmeside (link). Her vil I finde dette
dokument, som vi løbende opdaterer. Har I som forældre spørgsmål til skolen, kan I
stille dem på mail til eg@eg-gym.dk. Vi vil forsøge at svare så hurtigt som muligt,
men vi får mange henvendelser, så der kan godt gå lidt tid, inden vi kan få svaret.
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