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Kære elever, beboere og forældre på Søgården. 
 
Så nærmer vi os St. Bededagsferien og samfundets genåbningsfase 2, så det er tid til en status fra os til jer. 
 
Som nævnt før, er det med stor glæde og taknemlighed, at vi oplever hjemmenes opbakning og forståelse i denne 
periode. Vi er også meget imponerede over, hvor fint eleverne har accepteret og håndteret omvæltningerne.  
 
Den struktur, vi har i dagligdagen nu for skole- og STU-elever, oplever vi som værende velfungerende. Vi mener, det 
er vigtigt, at tage hensyn til, at mange af vores elever synes, det er svært at forholde sig til forandringer. Samtidig er 
der meget uro i samfundet omkring dem i denne periode. Derfor har vi besluttet at opretholde nuværende struktur 
frem til sommerferien. Uanset hvad myndighedernes plan for genåbning indeholder. Der vil frem til sommerferien 
blive afholdt tilpassede ture med overnatning (indenlands), og det vil naturligvis påvirke strukturen lidt. Det er også 
en medvirkende årsag til, at vi vælger at bevare dagligdagen i den form, den har nu. 
Vi har hele tiden en opmærksomhed på myndighedernes udmeldinger i.fh.t. coronasmittens udbredelse, så vi kan 
håndtere, hvis der pludselig kommer stramninger. Samtidig opretholder vi naturligvis tiltagene omkring at holde 
afstand og sørge for god hygiejne og holder fast i, at børn og voksne kun kommer i skole, hvis de er raske. 
 
De arrangementer vi har planlagt i denne tid er naturligvis påvirket af omstændighederne. Det betyder bl.a. at 
venskabsløbet, som var planlagt til d. 19. maj, er aflyst. Vi regner med at kunne afholde forældremøder, for dem af 
jer, der er forældre til børn/unge, der skal flytte afdeling - naturligvis i forsvarlige rammer. Forældremøde for 
forældre til elever, der flytter fra Huset til Krogen ligger d. 11/6, og forældremøde for forældre til elever, der flytter 
fra Krogen til STU ligger d. 2/6. For jer, det berører, kommer der mere information fra afdelingslederne. Vi håber, vi 
kan gennemføre de planlagte sommerafslutningsarrangementer, men må naturligvis overveje hvordan vi kan gøre 
det forsvarligt. Det hører I nærmere om, når der er afklaring på det. 
 
I ønskes alle en fin St. Bededagsferie. 
 
 
Venlig hilsen, på vegne af Jørgen 
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