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Kære alle elever, forældre og medarbejdere på BG, 
  
Fra i dag er hele Danmark ramt af restriktioner, som sender eleverne hjem og lukker sportsanlæg og 
restauranter mm. i samtlige kommuner. 
I har allerede oplevet virtuel undervisning i en uges tid og den fortsætter året ud, dvs. til og med 
mandag den 21.12. – Årets korteste dag! 
  
Med den bratte, men ikke uventede hjemsendelse tilbage i starten af december, ændrede 
situationen omkring julerier og virtuel juleafslutning sig markant. 
Det har det forværrede smittetal ikke forbedret. 
Efter samråd med elevråd og festudvalg er det derfor besluttet, at der ikke spilles virtuel banko på 
tirsdag. Der er simpelthen ikke opbakning til det.  
I stedet får I en ekstra dag til at færdiggøre de sidste mange skriftlige besvarelser – eller I kan holde 

fri, hvis alle afleveringer er i hus        
  
Også genoptagelsen af den fysiske skolegang har vi udskudt. 
Det betyder, at undervisningen, der starter den 4.1.2021 vil være virtuel. BGs Linjeidræt den 5.1. er 
aflyst og undervisningen dén dag er også virtuel. 
Først onsdag den 6.1. underviser vi med fremmøde og håber, det kan foregå uden smitterisiko. 
  
Vores udsættelse af fysisk fremmøde skyldes dels at Undervisningsministeriet råder til langsom 
indfasning og senest pr. 10.1., dels at der er lange ventelister på testning og vi vil gerne have alle 
tilbage uden risiko. 
  
Den varslede Nytårskur flytter vi efter aftale med Max til mandag den 11.1. Så skulle vi alle gerne 
kunne deltage. 
  
For at ovenstående skal kunne lade sig gøre, er det helt nødvendigt for mig at understrege, at der 
ikke må sættes en 3. smittebølge i gang. Den risiko foreligger, hvis ikke vi alle sammen holder igen 
og undlader det store Nytårs tam-tam. Jeg er sikker på, der vil komme masser af nytårsaftener for 
jer, hvor I kan feste igennem. Men lad være med at gøre det i år. Vi har kæmpet med Corona i 10 
måneder nu, vi orker ikke at skulle starte 2021 med nye høje smittetal. 
Nok er vaccinen på vej, men hverken I eller jeg står først på listen. 
  
Så pas godt på derude med nytårsløjerne og tænk over dette: If in doubt, do without. 
  
 
 
De bedste hilsner og ønsker for 2021 
  
Pia Sadolin 


