
 

 

Brøderup, torsdag den 12. marts 2020 
Kære	forældre	og	pårørende	 	
Nye informationer om forebyggelse af coronavirus i form af nedlukning af skolen. 
 
Som I nok allerede har hørt, så er det udmeldt fra statsministeren, at alle skoler skal lukke ned fra 
på mandag og 14 dage frem for at forebygge den accelererende spredning af covid-19 i Danmark. 
Det er understreget, at skolerne skal lukke ned så hurtigt som muligt – i god ro og orden. 
 
Vi har løbende orienteret eleverne, og vi har bedt dem om at give informationerne videre til jer: 
 

• Vi lukker skolen ned i løbet af i dag torsdag, og mange er allerede blevet hentet hjem. 
• Eleverne afhentes inden kl. 17.00, medmindre I laver en anden aftale med kontoret. 
• Fredag bruger eleverne hjemme på at lave lektier og få et overblik. 
• Der vi blive etableret online undervisning i alle fag fra på mandag. 

o Eleverne skal logge på Viggo i alle skemalagte timer i boglige fag og valg- og linje-
fag. Den øvrige tid bruges på evt. lektier. 

o De skal respondere på lærernes meddelelser i starten af timen 
o De skal aflevere/bekræfte arbejdet elektronisk i slutningen af timen efter lærerens 

anvisninge 
o I må meget gerne tilse, at jeres unge mennesker er aktive og løser opgaverne 

• Eventuel tabt undervisning vil blive indhentet i det omfang, det er muligt, efter myndig-
hedernes anvisninger, når skolen åbner igen. 

• Ryttere og elever med egen hest træffer aftaler med John Hvalsø Saul om nødpasning og 
hjemtagning af privatheste. John vil kommunikere direkte med de involverede. 

• Forældrebetaling fortsætter som normalt, indtil der eventuelt kommer en anden udmel-
ding (efter Efterskoleforeningens anvisninger). 

• Vi opfordrer til, at de unge mennesker følger myndighedernes anvisninger og ideen med 
skolelukningen 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 


