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Kære alle forældre, elever og beboere på Søgården. 
I forbindelse med nye udmeldinger fra myndighederne omkring corona-situationen, får I her en opdatering fra 
Søgården. 
 
Først og fremmest skal I alle endnu en gang have en stor tak for jeres forståelse og samarbejde omkring de tiltag, 
der gør dagligdagen mere besværlig for alle. Vi glæder os vist alle sammen, til tingene bliver mere normaliserede.  
For Søgården betyder udviklingen af smittespredningen og myndighedernes seneste udmeldinger, at vi må tilføje 
nogle flere emner til de foranstaltninger, vi allerede følger. 

 Julearrangementer med elever og forældre aflyses. Afdelingerne vil sørge for, at eleverne får mulighed for at 
få lavet julehygge og juleklip i skoletiden i stedet. 

 I den kollektive trafik skal der bæres mundbind, og sådan har det været et stykke tid allerede. Vores kørsel 
adskiller sig fra kollektiv trafik ved at være helt intern. Det vil sige, at chaufføren også er en medarbejder fra 
Søgården. Der er altså tale om de samme grupper af mennesker, som også færdes sammen i løbet af 
skoledagen. Dermed er kørslen at sammenligne med samværet i den øvrige undervisningstid, og der er ikke 
obligatorisk brug af mundbind. Det er klart, at de elever, der foretrækker at bruge et mundbind ved kørslen, 
kan gøre det. 
Der kan være valghold, hvor eleverne skal bære mundbind, hvis det foregår i offentligt tilgængelige 
områder. Hvis en elev mangler et mundbind, kan Søgården udlevere et. 

 I Boafdelingen vil der fremover ikke være fællesspisning på tværs af husene. 
 
Vi tænker, at vi nok skal vænne os til de nye restriktioner. Vi hjælpes ad. Skulle der komme yderligere tiltag, der har 
betydning for dagligdagen på Søgården, får I yderligere orientering. 
 
 
Venlig hilsen, på vegne af Jørgen 
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