Aabenraa, den 26. oktober 2020

Kære elever og forældre.
Efter Statsministerens pressemøde fredag d. 23. oktober kan vi trods det stigende
Covid19 smittetal i samfundet glæde os over, at vi fortsat kan afholde fysisk
undervisning på Aabenraa Statsskole. Det er tilladt at sidde som normalt i
klasselokalerne og gå til undervisning, hvor elever fra forskellige klasser deltager. Dette
sker for eksempel i valgfagsundervisning.
Krav om mundbind på fællesarealer fra torsdag d. 29. oktober
Når I møder, når I går hjem, når I skal på toilettet, når I skifter lokale, når I går i kantinen,
når I går til studievejlederen, når I går i bogkælderen, når I går på kontoret skal I have
mundbind på. I det omfang det er muligt bedes I kontakte kontoret via lectio i stedet for
personligt fremmøde. I kan skrive en besked til Gitte (GH) eller Louise (LHN), så vil de
hjælpe jer bedst muligt.
I undervisningen er det ikke nødvendigt at have mundbind på.
Skolen forventer, at I selv sørger for mundbind, men skulle enkelte af jer ikke have
økonomi til at købe disse, udleverer kommunen gratis mundbind på Borgerservice, og
på skolens kontor har vi ekstra, hvis I har glemt at medbringe jeres egne.
Aflysninger af studieture med mere
Efter de seneste meldinger hvor de gældende tiltag forlænges året ud, er alle 2g
studieturene både udenlands og indenlands nu aflyst. Det samme gælder 3g
samfundsvidenskabsklassernes planlagte tur til København. 1g eleverne starter i nye
studieretningsklasser i november, og skolens introduktionsudvalg er i gang med at
planlægge en coronavenlig introduktion for klasserne. HF eleverne har allerede fået
aflyst studieturene tidligere i efteråret, og projekt og praktikforløb på de videregående
uddannelsesinstitutioner er også blevet ændret.
Gælder forsamlingsloftet på gymnasiet?
Husk fortsat at være ekstra opmærksomme på at holde afstand, undgå fysisk kontakt
og vaske/spritte hænder tit og ofte. Forsamlingsloftet er sat til maksimalt 10 personer
fra i dag, mandag d. 26. oktober, dette gælder dog ikke på uddannelsesinstitutioner.
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Vi ønsker alle at kunne vende tilbage til den hverdag vi havde inden corona epidemien,
og jeg har stor forståelse for, at mange af jer synes det er svært at være ung
gymnasieelev og leve med de begrænsninger coronaen sætter i forhold til jeres sociale
liv. Jeg opfordrer jer alligevel til at følge anbefalingerne fra myndighederne om ikke at
forsamles mere end 10 personer i fritiden, og til at begrænse antallet af forskellige
mennesker, I ses med.
Til elever bosiddende i Sydslesvig
Grænsen mellem Danmark og Tyskland er åben, og I bør kunne krydse denne uden
vanskeligheder. Det er alligevel en god ide altid at medbringe studiekort og
dokumentation for jeres bopæl syd for grænsen. Skolen udsender snarest et brev til alle
elever, som I kan fremvise ved grænsen, skulle I få behov for dette for yderligere
dokumentation for jeres tilknytning til Danmark og Aabenraa Statsskole.
Ved smittetilfælde på Aabenraa Statsskole
Med hensyn til skolens handlinger ved smittetilfælde på skolen følger vi naturligvis
fortsat Sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger i forhold til
smitteopsporing og hjemsendelse af nære kontakter som beskrevet i brevet udsendt i
uge 41. Brevet kan også findes her: https://www.statsskole.dk/coronavirus-covid-19haandtering-paa-aabenraa-statsskole/
Dette brev er sendt via lectio til alle elever samt til forældre til elever under 18 år. Ved
spørgsmål er I velkomne til at kontakte skolen.

Med venlig hilsen
Lone Mailandt-Poulsen, rektor
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