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Kære elever og forældre 

Med den seneste politiske aftale om yderligere genåbning af samfundet blev der åbnet op for, at alle klasser må 

modtage udendørsundervisning én gang om ugen. Vi glæder os rigtig meget til at se jer igen, og jeg er sikker 

på, at I også glæder jer til at se hinanden. Det bliver desuden dejligt med et meget tiltrængt afbræk fra den 

virtuelle undervisning. 

Med dette brev ønsker vi at informere om, hvordan udendørsundervisningen bliver afviklet i uge 11 og 12. 

 

Program 

Uge 11 

Alle klasser møder ind til ét modul enten onsdag, torsdag eller fredag. Der vil blive afviklet en trivselstime med 

fokus på socialt samvær og forskellige aktiviteter. Skolen byder på en lille snack og lidt at drikke. 

Uge 12 

Alle klasser møder ind til ét idrætsmodul i løbet af ugen. Her vil der være fokus på bevægelsesaktivitet og 

socialt samvær. 

Som det fremgår, skal I ikke møde ind hele dage. Når man tager de vejrmæssige udfordringer og faglige og 

pædagogiske muligheder, der ligger i udendørsundervisningen i betragtning, er det vores overbevisning, at 

mulighederne for, at alle får en god oplevelse, er størst ved denne model. Vi vil dog løbende evaluere modellen 

og justere den, såfremt ordningen skal fortsætte efter påskeferien. 

 

Krav om test 

For at deltage i den fysiske undervisning er det et krav, at man til sin lærer inden modulets start skal fremvise 

en negativ coronatest, der er under 72 timer gammel (målt fra testtidspunktet). Der er krav om, at navn, 

testtidspunkt og testresultat fremgår af dokumentationen. 

Såfremt man ikke kan fremvise en gyldig, negativ coronatest, vil man blive bedt om at forlade undervisningen 

og blive registreret som fraværende. 

Der vil ikke være testfaciliteter på skolen, og man skal derfor benytte de kommunale testtilbud. Vi anbefaler, at 

man ikke venter med at få taget sin test, til man er på vej i skole, da der kan være ventetid. Elever, der benytter 

testtilbud med quicktest, skal huske at udbede sig dokumentation på forhånd, da nogle testcentre kun udsteder 

dokumentation ved positivt testresultat.  
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Der er to fravigelser fra reglen om test  

• Man kan fremvise en lægeerklæring, hvor det fremgår, at man er fritaget fra test. Kontakt gerne skolen 

på forhånd, da vi ligger inde med en skabelon til erklæringen og yder tilskud til den. 

• Man kan fremvise en positiv coronatest, der er minimum 14 dage gammel og højest 12 uger gammel. 

Retningslinjer for skoletiden 

Man skal ikke møde op, såfremt man har sygdomstegn eller er blevet udpeget som nær kontakt til en Covid-19 

smittet. 

Man skal undgå kontakt til elever fra andre klasser end sin egen. Dagene bliver planlagt således, at de 

fremmødte klasser færdes på forskellige dele af skolens udendørsområde, så I kun er sammen med jeres egen 

stamklasse. 

Husk god hygiejne – Sprit hænderne af og host i ærmet. 

Der er ikke krav om mundbind/visir udendørs. 

 

Mad og drikke 

Skolens kantine er fortsat lukket, og man skal derfor selv medbringe den mad og drikke, man måtte have brug 

for. Vi vil desuden meget kraftigt opfordre til, at man ikke går i Meny eller andre butikker lige før eller efter 

undervisningen. Vi minder i den forbindelse om, at man uden for undervisningen er omfattet af det generelle 

forsamlingsforbud på fem personer. 

 

Toiletbesøg 

Det vil være muligt at benytte toiletterne i skolens bygning én ad gangen og kun efter at have spurgt sin lærer 

om lov. Man må kun benytte de toiletter, som man bliver henvist til. Derved kan vi sikre, at færrest muligt 

opholder sig indendørs samtidig. Hvis man skal benytte skolens toiletter, skal man bære mundbind eller visir, 

som skal medbringes hjemmefra. 

 

Tøj 

Husk, at der er tale om udendørs undervisning, og man derfor skal klæde sig på til at kunne være ude i længere 

tid og muligvis også i regnvejr.  

Idrætslærerne skriver ud til jer angående påklædning til idrætsmodulet i uge 12. 
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Elever i øget risiko ved Covid-19 

Elever der tilhører gruppen af personer, der har øget risiko ved smitte med Covid-19 bør kontakte deres læge 

med henblik på at få udarbejdet en lægerklæring, der beskriver rammerne for deres deltagelse i 

undervisningen. Kontakt gerne skolen, inden erklæringen udarbejdes. 

 

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at skrive til skolen på følgende mail: info@allgym.dk 

 

Venlige hilsner og på gensyn 

 

Anders Wind 

Rektor 

Allerød Gymnasium 


