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Allerød 21. maj 2021 

 

Kære alle elever, ansatte og pårørende,   

Som de fleste af jer efterhånden er blevet klar over, er en stor del af 3.g-årgangen - ca. 75% - 
blevet bedt om at ikke at møde op til skriftlig eksamen i dansk i dag fredag den 21. Maj 2021. 
Disse elever skal ydermere gå i selvisolation og blive testet to gange, inden de atter kan møde 
ind en gang i næste uge.  

På samme vis så har vi måttet bede 20 elever fra 2.g-årgangen om at blive hjemme i dag ift. at 
eleverne også skal gå i selvisolation og blive testet to gange, inden de atter kan møde ind en 
gang i næste uge.  

Det er ingen hemmelighed, at det har været et meget stort arbejde at undersøge, hvilke elever, 
der konkret har været i kontakt med andre hold- og klassekammerater de første tre dage af 
ugen. For at opnå et overblik over dette, har vi måtte undersøge de forskellige holds 
fraværshistorik - og vi er godt klar, at der undervejs kan have været små uregelmæssigheder/ 
fejl i fraværsregistreringen. Derudover har vi selvfølgelig ingen viden om, hvad I måtte have 
foretaget jer privat på tværs af hold, klasser og årgange. Vi har på baggrund af ovenstående 
måttet hjemsende relativt mange elever, da vi ønsker at være på så sikker grund som muligt ift. 
at undgå at sende nære kontakter i skole. Derved kan vi være med til at forhindre at Allerød 
Gymnasium bliver base for et større smitteudbrud. Og vi er helt bekendt med, at det er til både 
irritation og gene for jer hjemsendte elever og jeres familier.  

Det er nærliggende at tro, at de mange hjemsendte betyder, at vi har et hav af smittede på 
skolen. Det er faktisk ikke tilfældet - lige nu har vi kun 2 elever fra 3.g-årgangen, der er testet 
positiv i starten af denne uge. Når vi alligevel beder så mange elever om ikke at møde op, så 
skyldes det, at vi sent i går aftes blevet kontaktet af Smitteopsporingen, der oplyste, at den ene 
af de to smittede er ramt af en særlig Corona-variant – den såkaldte “engelske”-udgave med et 
“vedhæng” kaldet E484.   

Smitteopsporingen ønsker at alle, der har været nær kontakt af eleven i 3. led, skal gå i 
selvisolation og blive testet på 4.- og 6. dagen. Normalt er det kun elever, der er i 2. led, der 
skal gennem denne øvelse - men Smitteopsporingen har altså bedt os som skole om at 
stramme voldsomt op på hjemsendelsesprocedurerne. Smitteopsporingen vil ligeledes tage 
kontakt til de hjemsendte elever ift. Om deres nære også skal isoleres etc.  

Vi tænker derfor ikke, at hverken I elever eller ansatte har særlig grund til at være bekymrede – 
og vi anbefaler, at I fortsat overholder og anvender de eksisterende retningslinjer vedr. 
afspritning, afstandskrav, færden i eksisterende bobler etc.  

I er velkomne til at kontakte os, hvis I er utrygge eller på anden vis savner svar på spørgsmål.  

Vi er meget kede af, at så mange har måttet misse den skriftlige danskeksamen. Vi ved at både 
elever, lærere og ansatte havde glædet os til at komme i gang med studentereksamen. Det er 
også kedeligt, at så mange ufrivilligt må bruge deres pinseferie på at gå i isolation.  

Med håbet om en god og tiltrængt pinseferie.  

 Mvh Anders 

 


