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Kære elever
I lyset af de meget høje smittetal i landet og antallet af smittede på Nyborg Gymnasium, så har jeg med godkendelse fra
bestyrelsen og skolens Samarbejdsudvalg besluttet at lave en tidligere fysisk nedlukning af skolen inden jul og senere fysisk
genåbning efter nytår.
Vi skal for alt i verden undgå, at vi får smittet bedsteforældre og sårbare i risikogruppen i julen. Derfor omlægger vi til
virtuel undervisning d. 21. og 22. december, så I og alle ansatte slutter den fysiske undervisning fredag d. 18. december på
skolen. Det giver jer alle og skolens ansatte tid til at reagere på symptomer og blive testet, inden I mødes med jeres
familier i juledagene.
Efter nytår omlægger vi også til virtuel undervisning hele den første uge (d. 4.- 8. januar.), så vi alle kan nå at reagere på
symptomer og blive testet efter juleferien1. Jeg er simpelthen bange for, at elever og ansatte møder ind efter juleferien d.
4. januar efter at have været alle mulige steder i landet og sammen med forskellige mennesker til jul og nytår. Så risikerer
skolen at blive arnested for stor smittespredning, og så vil vi igen skulle hjemsende et utal af klasser og givet skulle lukke
skolen ned. Vi har et par enkelte eksamensklasser på HF og EUD, som vi vil lade komme ind fysisk og få undervisning (I
får info!), men alle andre elever vil skulle modtage virtuel undervisning hjemme.
Jeg vil gerne understrege, at det her ikke må opfattes som en forlængelse af juleferien eller grund til at feste nytårsaften
sammen med venner på kryds og tværs af sociale grupper. Jeg ved godt, at jeg på ingen måde kan bestemme, hvad I gør i
juleferien, men jeg vil virkelig appellere til jer alle om at holde jer i jeres vante sociale grupper, passe på hinanden og jeres
familier og lade jer teste i den første uge efter nytår. På den måde kan vi alle starte på en forhåbentligt Covid-19-fri skole
mandag d. 11. januar.
I forhold til jer, der bor på kostskolen, så lukker vi ned som planlagt, og dem af jer, der opholder sig i Danmark i
juleferien, vil kunne komme retur til kostskolen søndag d. 3. januar fra kl. 16.002. For de kostelever, der tager til udlandet,
vil det stadig være gældende, at I skal i 14-dags karantæne uden for kostskolen, hvilket I har modtaget oplysninger om fra
kostskoleleder Betina Hyldgaard Andersen og IB-leder Ulrik Nørum.
Jeg ved godt, at det er et markant tiltag, men situationen lige nu er alvorlig, og jeg ser ikke tegn på positive ændringer, før
foråret og vaccinen kommer. Så jeg håber, I forstår rationalet og frygten for, at skolen bliver arnested for smittespredning,
som i sidste ende kan ramme de sårbare i risikogrupperne.
På trods af det her lidt triste budskab, så vil jeg inderligt takke alle jer elever for at bevare gejsten og humøret og for at
udvise samfundssind og ansvarlighed hver eneste dag på trods af den her alvorlige krise.
Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig jul!
Med venlig hilsen

Henrik Vestergaard Stokholm
Rektor
1

På IB vil der være virtuel undervisning de første 14 dage, fordi flere elever kommer tilbage fra udlandet og derfor skal i karantæne. IB-eleverne
er informeret.
2 I vil skulle havde taget en COVID-19 test, der ikke er mere end 48 timer gammel før ankomst (prøven kan allerede bookes nu).
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