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Nyhedsbrev  

Et studieår nærmer sig sin afslutning, alt imens det yderst spæde forår titter frem i glimt. Vi har netop 

været vidende til en rask snestorm i Nørre Nissum! Det har været et kontrasternes år på mange måder. 

Heldigvis ser vi nu ind i et forår med udsigt til vedholdende undervisning med fysisk fremmøde i 

Studiegården, Parnasset, OL, GEOS og GUL. Der er liv på matriklen, alle elever må møde ind, men på skift og 

på en 50 % kvote. 

Det føles heldigvis som 100 %, når man er her. Og dog mærker man bestemt 

savnet mod en fyldt festsal, kantinekøer, mylder i trappeskakter og trængsel 

ved kopimaskinen. Vi er i kontrollerede situationer, gennemtænkte og med 

afstand. 

I sidste uge påbegyndte eleverne selvtests, og også det klarede de med 

overskud, smil og højt humør. Det er vores 

forhåbning, at vi fortsætter med denne 

selvtestmulighed, så længe øjet rækker. 

Eleverne skal dog altid lade sig teste, når de 

vender tilbage efter en uge med online-

undervisning. Alle skal være i ”testflow” med to ugentlige tests. Reglen om at 

en test er forældet efter 72 timer er nu erstattet af, at man skal selvteste to 

gange om ugen på alle ungdomsuddannelser. 

 

Semesterafslutning 

2.hf og 3.o har sidste skoledag d. 19. maj. Herefter vil der kun være undervisning i enkelte fag. På grund af 

COVID-19 har ministeriet udmeldt, at afgangselever skal afslutte med én skriftlig prøve i dansk og tre 

mundtlige prøver.  

Vi har planlagt prøverne sådan, at alle afgangsklasser vil blive færdige samlet i det samme fag. Det betyder, 

at vi kan markere huedage og fejre studenterne enten d. 22. eller 23. juni. Sæt derfor et kryds i kalenderen. 

Vi råder over en stor matrikel, så her er plads, og vi inviterer meget gerne. I hører nærmere. Vi håber 

ligeledes at kunne invitere til en dimission d. 25. juni (eftermiddag).  

2.o skal afslutte fagpakkefag i det omfang, de er udtrukket. Derudover er vi i gang med at tilrettelægge en 

årsprøve i mundtlig dansk i 2.o, for at give eleverne mulighed for at træne det at gå til prøve, inden de 

egentlige prøver efter 3. år. 1.hf skal afslutte naturfag med en intern prøve i alle tre naturfag (biologi, kemi 

og geografi) i midten af maj. De afslutter det ministerielt udtrukne naturfag med prøve midt/sidst i juni. 

Undervisningen i 1.hf fortsætter til og med uge 21. Ministeriet udtrækker alle prøvefag. I fag hvor eleverne 

ikke afslutter med prøve, vil de i stedet modtage en standpunktskarakter, der ophøjes som prøvekarakter. 

Prøvefag meddeles eleverne d. 29. april. 

Vi glæder os over, at eleverne er i huset igen og arbejder på, at det skal blive den bedst tænkelige afrunding 

af semestret for alle vores elever. Det gælder i forhold til de kommende studenter, men det gælder 

bestemt også for de elever, der fortsætter efter sommerferien. Vi har fokus på trivsel og genetablering af 

gode fællesskaber på kryds og tværs i klasserne. 

Tina Gade - uddannelsesleder 

Klimavenlig kogebog på 
engelsk udarbejdet af 2.q. Se 
den i fuld længde på 
https://hf.via.dk 

 

Der selvtestes i vores COVID-19-
center  
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