Brobygningskurser for 9. klasse – uge 39 og 40
Kære elever fra 9. klasse
Vi glæder os til at møde jer. Denne brobygning på gymnasiet er beregnet for jer, der går i 9.
klasse og regner med at tage en videregående uddannelse efter gymnasiet.
Selvom både I og vi må tage nogle særlige forholdsregler på grund af den aktuelle epidemi,
skal vi nok få en god dag sammen.
I møder på Statsskolen kl. 8.15 ved skolens indgangsparti, hvor vi henter jer. I vil blive ført direkte til et lokale, som I er tilknyttet hele dagen. I lokalet har hver elev fast plads og er I fra
mere end en skole, sidder I skolevist. I har pause, når Statsskolens elever har undervisning. I
skal herudover overholde følgende retningslinjer:
-Hold afstand
-Husk god håndhygiejne
-Undgå fysisk kontakt
-Hold til højre på gangene
-Hold pauser ude eller i klasseværelset
-Bliv hjemme hvis I har symptomer på covid19

I møder i løbet af dagen nogle forskellige fag, så I får en fornemmelse af sværhedsgraden og
måden hvorpå man samarbejder med lærerne. I vil også møde nuværende stx- eller hf-elever,
der giver jer indblik i studiemiljøet, så I får de bedst mulige forudsætninger for at vurdere, om
det almene gymnasium (stx eller hf) er det rigtige valg for jer.
Vi forventer, at I er indstillet på at yde en god indsats. Medbring skriveredskaber og papir. Der
er pause 10.15-10.30 og kl. 12.00-12.15, hvor I kan købe mad i skolens kantine. Programmet
på Statsskolen slutter kl. 13.30.
Der er mødepligt til brobygning på gymnasiet. Hvis den ene eller anden er fraværende, skal der
gives besked til Statsskolens kontor på telefon 74 62 23 11 og egen skole.
Hvis man ikke er tilmeldt brobygning og alligevel møder op, vil man på grund af forholdsreglerne mod epidemien ikke kunne deltage.
Vi håber, at alle tilmeldte får en god og udbytterig dag hos os, og vi glæder os til at møde jer
alle.
Venlig hilsen
Aabenraa Statsskole

