
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

30. november 2020 

Kære elever og forældre til elever under 18 år 
 
Det er efterhånden et stykke tid siden, jeg har skrevet et fællesbrev til jer alle. En del af jer har jeg skrevet mere 
specifikt til, når I er blevet hjemsendt som nære kontakter til en smittet. Det har I alle håndteret ualmindelig 
godt, og jeg glæder mig over, at I har deltaget og bidraget positivt. Det har I gjort fra skoleårets start, hvor det 
hele så ud til at gå i den rigtige retning, og vi kunne gøre mange af de ting, som vi plejer med fornødne 
forholdsregler. I har også holdt humøret oppe så godt som muligt den senere tid, hvor det er blevet mere 
restriktivt med faste lokaler, opfordringer om at minimere ophold i fællesområder, krav om mundbind 
aflysning af fællessamling og sociale aktiviteter. 
 
Den seneste udvikling i vores lokalområde og også hos os på skolen har gjort, at vi nu må tage endnu mere 
drastiske tiltag i brug for at få vendt smitteudviklingen. På den ene side kan vi konstatere, at der er flere elever 
og medarbejdere, som er smittet den seneste tid. På den anden side har vi klare indikationer på, at det ikke er i 
forbindelse med skolegang, at de fleste er blevet smittet. 
Derfor kan man finde argumenter for en fortsat rullende hjemsendelse af berørte elever, medarbejdere og 
klasser, hvor der kan defineres nære kontakter ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, hvilket er det, vi har 
gjort indtil nu. 
Samtidig kan der også være argumenter for, at der med den større udbredelse af smitte pt. kan være behov for 
at hjemsende i større grad end hidtil. 
 
Situationen lige nu er, at vi har otte hjemsendte klasser samt et enkelt valghold. Det er en ret stor andel af 
vores elever, og derudover har vi et antal elever og også en del medarbejdere, som er hjemme med henblik på 
afklaring af symptomer og coronasmitte. Vi er derfor i ret stor grad påvirket af coronaudviklingen på 
nuværende tidspunkt. 
 
Igennem en meget konstruktiv dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed har jeg fået at vide, at vi godt kan 
opretholde den nuværende model med hjemsendelser af berørte klasser. Samtidig har jeg fået at vide, at det 
også godt kan give mening at lave en midlertidig hjemsendelse af alle for at komme over den udvikling, der har 
været på det seneste. 
 
På baggrund af den seneste udvikling og fordi det bliver tiltagende vanskeligt at opretholde den fysiske 
undervisning med det store antal elever og medarbejdere hjemme med henblik på afklaring af symptomer og 
coronasmitte vælger jeg derfor, at Holstebro Gymnasium og HF midlertidig nedlukkes en uge fra og med 
tirsdag d. 1. december til og med mandag d. 7. december. 
 
Perioden er valgt i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, som siger, at den meningsfulde periode for 
nedlukning er en uge – hverken mere eller mindre. 
 
Nedlukningen sker også for at sikre den gruppe af HF-elever, som skal til eksamen bedst muligt. HF-elever med 
eksamensbegivenheder eller eksamensrelateret aktivitet skal nemlig som de eneste elever møde på skolen,  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
når de har eksamen eller eksamensrelateret aktivitet. Vi opretholder et nødberedskab af medarbejdere, som 
kan sikre, at de kan afvikle deres eksamen bedst muligt. 
 
Vi kan fortsat ikke spå om, hvilke påvirkninger vi kommer til at opleve som følge af den stadige coronaepidemi, 
men der vil kunne være både aflysninger og ændringer også fremadrettet, mens vi venter på faldende 
smittetryk og en vaccine, som kan bringe normaliteten tilbage. 
 
Vi informerer fortsat om eventuelle udviklinger via studieplatformen Lectio. Hvis der sker udviklinger i den 
aktuelle situation, som kan have forældres interesse, vil vi også tilstræbe at informere på vores hjemmeside. Vi 
er opmærksomme på, at der også er informationsstrømme via de sociale medier, pressen eller gennem elevers 
direkte beskeder. Disse informationer kan vi ikke styre, og jeg vil opfordre jer til at spørge jeres barn og se på 
skolens hjemmeside for at få tydelig, relevant information. 
 
Som jeg har skrevet tidligere, er det meget vigtigt for os, at vi på en gang sikrer en god og tryg tilrettelæggelse 
af skoledagen, samtidig med at vi prøver at få så normal en skolehverdag som muligt. Når vi er tilbage igen 
tirsdag d. 8. december, gør vi det gennem fortsat at holde afstand, opholde sig ved eget klassebord, i 
klasseværelse eller udenfor, huske hygiejnereglerne og holde til højre, når vi færdes på gangene. 
 
Afslutningsvis en stor ros til både elever og medarbejdere. Vi får en anderledes start på december, end vi 
kunne have ønsket os, og så håber vi, at det medvirker til, at både den resterende undervisningsperiode og 
juleferien bliver mindre coronaforstyrret, end vi har oplevet den seneste tid. Tak fordi I alle medvirker til at få 
det bedste ud af en svær og bøvlet situation. 
 
Venlig hilsen 
Holstebro Gymnasium og HF 
 
Peter Damgaard Lunde 
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