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Kære alle elever, beboere og forældre på Søgården. 
 
Her seneste nyt fra Søgården. 
 
Tak for alles indsatser og tålmodighed i denne besynderlige tid! 
 
I forbindelse med, at perioden med særlige smitteforebyggende foranstaltninger blev forlænget af myndighederne, 
har KL og Undervisningsministeret tilkendegivet, at vores elever gerne må møde op på skolen i højere grad, end vi 
har valgt at gøre de sidste par uger. Det, synes vi, er ganske fint, da vi ved, at mange af eleverne snart trænger til at 
komme tilbage til deres vante dagligdag.  
 
Vi forventer derfor at kunne gå tilbage til almindeligt fremmøde for alle elever efter påskeferien, d.v.s. fra og med 
tirsdag d. 14. april. Undervisning og aktiviteter kommer til at foregå tilpasset situationen, så det er forsvarligt at 
komme i skole. Eleverne har fri til middag tirsdag og torsdag. På den måde kan eleverne blive i deres grupper. 
 
Det er klart, vi skal være omhyggelige med at overholde retningslinjerne omkring at holde afstand og sørge for god 
hygiejne og afspritning. Vi vil også være opmærksomme på kun at samle få personer på samme sted ad gangen, men 
det har vi heldigvis også rammerne til at kunne gøre. Derfor vil der heller ikke være spisning sammen i større 
grupper. Retningslinjerne omkring fremmøde, hvis der kan være mistanke om smitte, skal naturligvis også 
overholdes. 
 
Inden påskeferien vil I blive ringet op af respektiv afdelingsleder, som vil tale med jer om, hvad det betyder for lige 
netop jer, at normal skoletid genoptages efter ferien. 
 
Vi håber, at I alle er friske og ved godt mod, og vi ønsker jer en rigtig dejlig påske inden så længe   
 
 
Venlig hilsen, på vegne af Jørgen 
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