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Fra: Hanne Pia Christiansen
Sendt: 5. august 2020 14:30
Til: soegaarden@soegaarden.dk
Emne: Orientering fra Søgården 

Kære alle forældre, elever og beboere på Søgården. 
 
Vi håber, I alle har haft en dejlig sommer indtil videre. Velkommen til de af jer, der er nye elever og forældre! 
På Søgården er der nu masser af liv i afdelingerne, hvor personalet er ved at gøre klar til det nye skoleår. Vi glæder 
os, til eleverne er tilbage igen   
I Boafdelingen har der været masser af aktivitet hele sommeren, bl.a. med nogle vellykkede ture med overnatninger.
 
Første skoledag for alle elever i Huset, på Krogen og i STU er på mandag d. 10. august kl. 8-15. Hvis I ikke allerede er 
blevet kontaktet direkte af en medarbejder om opstart og kørsel,  vil I blive det snart. 
 
Der afholdes forældremøde for Huset tirsdag d. 18. august kl. 19-21 i Huset, tølløsevej 38, 4330 Hvalsø. 
Der afholdes forældremøde for Krogen tirsdag d. 18. august kl. 19-21 i Hyrdehuset, hornsherredvej 314, 4070 Kirke 
Hyllinge. 
I vil få invitation tilsendt direkte af afdelingslederne. 
 
Søgården har naturligvis fortsat en særlig opmærksomhed på corona. Her et lille overblik over, hvad det betyder for 
Søgården pt: 

 Dagligdagen går på nogle måder tilbage til rutinen før corona-krisen. Mødetid for skoleeleverne er som 
udgangspunkt 8-15 mandag til torsdag og fredag 8-13. Mødetid for STU er det samme, bortset fra tirsdag, 
som slutter efter frokost. 

 Formiddage foregår i grupperne, og valghold om eftermiddagen vender tilbage til at være på tværs af 
grupperne. 

 Vi har oplevet, at frokosten i grupperne har fungeret så godt, at det fortsætter vi med. 
 Vi forholder os løbende til, hvordan vores ture bør afvikles. Snarlig Berlin-tur for madlinjen i STU forventes at 

blive afviklet som planlagt. 
 Der er fortsat fokus på at overholde myndighedernes retningslinjer omkring hygiejne, afstand o.s.v.  
 På grund af anbefalingerne om at bruge mundbind i offentlig transport, bliver STU-elever fra Boafdelingen 

kørt i Søgårdens biler og busser, og det samme gælder elever som plejer at tage offentlig transport fra 
Roskilde. 

 
Med skoleårets start byder vi også velkommen til nogle nye medarbejdere. I vil møde dem i jeres gang på Søgårdens 
afdelinger. Inden længe vil I også kunne se dem på Søgårdens hjemmeside. 
Vi ser frem til, at både I og vi skal lære dem nærmere at kende. 
 
 
Venlig hilsen, på vegne af Jørgen 
 
Hanne Christiansen 
Sekretær 
Tlf.: 46 40 94 07 
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