
 

 

Brøderup, tirsdag den 7. april 2020 
Kære	forældre	og	pårørende	 	
Det blev mandag aften udmeldt fra statsministeren, at efterskolerne skal forlænge lukkeperioden til og med 
den 10. maj for at forebygge spredningen af coronavirus i Danmark. En delvis genåbning af Danmark omfattede 
ikke efterskolerne. Skolen skal forblive lukket frem til 10. maj, og årets afsluttende prøver er aflyst. 
 
Det er vigtigt at fastholde, at vi fortsætter undervisningen og det virtuelle samvær i ugerne, der kommer, 
samtidig med at vi bevarer troen på, at skolen igen kan åbne, når vi runder den 10. maj. 
Aflysningen af prøverne retter et nyt fokus på den daglige undervisning i de boglige fag. Det bliver nu den 
afsluttende årskarakter, som normalt gives i slutningen af april, der ophøjes til prøvekarakter. Den prøvefri 
afslutning giver også plads til, at vi forhåbentlig får mulighed for at gennemføre rigtig mange af vores ud-
skudte arrangementer og aktiviteter. 
 
Som skole har vi valgt at holde fast i vores normale skema og gennemføre så meget af undervisningen som 
muligt via vores intranet Viggo, videokonferencer via Teams på Office-365 og andre medier. Vi starter dagen 
med morgensang, kontaktlærerne afholder virtuelle møder med eleverne, personale og elever er kreative i 
udviklingen af flere aktiviteter fx på Facebook og Instagram, og vi afslutter ugen sammen med plenar. 
 

• Lukkeperioden er forlænget til og med søndag den 10. maj. 
• Der vil være normalskema på hverdage i lukkeperioden. 
• Anderledes dage og aktiviteter vil om muligt blive udskudt til senere på skoleåret. 
• Der er online undervisning med mødepligt til morgensang og i boglige-, linje- og valgfag samt til plenar. 

o Eleverne skal logge på Viggo og Teams fra kl. 8.45, hvor vi starter fælles med morgensang. 
o Vi underviser i de skemalagte timer i boglige fag og valg- og linjefag.  Øvrig tid bruges på evt. lektier. 
o Eleverne skal respondere på lærernes meddelelser i starten af timen. 
o Eleverne skal aflevere/bekræfte arbejdet elektronisk i slutningen af timen. 
o I må meget gerne tilse, at jeres unge mennesker er aktive og løser opgaverne. 

• Eventuel tabt undervisning og aktiviteter vil efter myndighedernes anvisninger blive indhentet i det 
omfang, det er muligt, når skolen åbner igen. 

• Folketinget har vedtaget efterskolepakken, der primært vil nedbringe forældrebetalingen. 
o Forældrebetalingen fortsætter efter myndighedernes anvisninger som normalt. 
o Vi afventer myndighedernes anvisninger på, hvordan tilskuddet på 1000 kr. pr uge i april beregnes. 
o Vi forventer at kunne melde noget nyt ud efter påske. 
o Skolen tilbagebetaler udgifter til madvarer i lukkeperioden. 
o For privatheste refunderes skolens udgifter til foder i de dage, hesten er hjemtaget uden foder. 
o Eventuelle tilbagebetalinger opgøres og udbetales, når skolen igen er åben. 
o Ryttere og elever med egen hest træffer aftaler med John Hvalsø Saul om nødpasning og evt. 

hjemtagning af privatheste. John kommunikerer direkte med de involverede. 
• Vi opfordrer fortsat til, at de unge mennesker følger myndighedernes anvisninger og ideen med sko-

lelukningen og undlader at mødes fysisk med deres netværk og kammerater. 
• Vi vil løbende udsende forældrebreve, når der er relevant nyt. 

 

Med venlig hilsen 
Kasper Luffe 
forstander 


