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Nyhedsbrev august 2020 
Vi har været utroligt heldige med et dejligt sommerligt opstartsvejr og gode introdage på 
såvel uddannelsen som på kostskolen. Nu er hverdagen godt i gang og fredag i sidste uge 
rundede vi de to første uger af studieåret af med AKTIV FREDAG, hvor eleverne klassevis 
deltog i en række udendørs aktiviteter og sluttede af med spisning. Det er vores indtryk, at 
både nye og kendte elever er ved at finde ind i en hverdag. 
 
Det er vores håb, at eleverne oplever skolens fællesskab og sammenhold på trods af, at vi 
pga. COVID-19 må undvære en række af husets traditioner. 
Vi har lige pt. ikke samlinger i festsalen lige som AKTIV FREDAG foregik klassevis for at 
mindske, at vi mødes unødvendigt ”på tværs” med alle 165 elever.  
Vi har besluttet ikke at afholde fredagscafé og har i det hele taget alkoholforbud på 
matriklen, indtil vi melder andet ud. 
Vi er opmærksomme på, at savnet af ”det store fællesskab” skal søges erstattet af andre 
tiltag. Det forsøger vi, og det vil vi også have fokus på videre frem i semestret.  
 
Det er meget vigtigt for os at fastholde elevernes mulighed for at møde til undervisning på 
matriklen, og vi gør alt det, vi kan, for at efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at 
mindske smitterisiko. Vi oplever smitte i lokalområdet, og skal derfor tage alle de 
forholdsregler, vi kan. 
 
Derfor appellerer vi til, at alle elever: 
 

 Holder afstand 

 Sørger for hyppig håndvask 

 Benytter håndsprit 

 Spritter skolebordet af hver gang, de forlader det (også i biblioteket) 

 Hoster i ærmet 

 Vurderer mellem need to eller nice to både i skolesammenhænge som privat 

 Overholder vores nul alkohol på matriklen-regel (som gælder indtil vi 
meddeler andet) 

 Er bevidste om deres medvirken til, at vi fortsat kan møde op på Hf i Nørre 
Nissum. 

 
Man bliver hjemme fra skole, hvis man ikke føler sig rask, og man lader sig teste hurtigst 
muligt. Studievejledningen skal modtage en sygemelding (hver gang), så vil de sammen 
med eleven vurdere, hvordan de enkelte situationer bør tackles. Vi skal altid have besked 
med det samme, hvis en elev modtager et positivt testsvar. 
 
Det er afgørende vigtigt, at eleverne er opmærksomme på fortsat at efterleve 
sundhedsstyrelsens retningslinjer i tidsrummet 15.20-8.10. Vi vil derfor gerne, at I tager en 
snak med jeres datter/søn om deres fritid og måden de er sammen med andre på. 
Vi sender normalt et nyhedsbrev ud i oktober og marts, så der kan I forvente at høre nyt 
igen. 
Et stort velkommen til et nyt studieår på Hf i Nørre Nissum. 
 
Mange hilsner 
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