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Nyt fra BG - så sluttede januar 2021 
 

 
 
 
Giv tid! giv tid - den nynner glad 
og ryster de små vinger, - 
giv tid! og hver en kvist får blad 
giv tid - hver blomst udspringer. 
 

Nyhedsbrevets overskrift må være: 

Forlængelse af restriktioner 

 

Som vanligt har der været afholdt møde med undervisningsministeren forud for statsministerens 

pressemøde. Pernille Rosenkrantz-Teil kunne melde, som det jo allerede er kendt ude i medierne, at 

restriktionerne forlænges til og med 28.2., og at det gælder alt på ministeriets område bortset fra de små 

i 0.-4. klasse. Her undersøges det pt., hvad deres eventuelle tilbagevenden vil betyde for smittetryk. 

Derudover meddelte ministeren, at afgangselever i både grundskole og på ungdomsuddannelser er 

hendes næste prioritet - men altså ikke før 28.2. 

Ministeren oplyste desuden, at hun forventer, at der "hurtigst muligt" indgås en aftale om eksamen og 

fagligt efterslæb, og at den politiske følgegruppe er "helt inde i maskinrummet" i disse spørgsmål. 

 

Ak ja, det er altså lidt tungt at se frem mod minimum endnu en måneds nedlukning. 

 

Nedenfor kan I orientere jer i ministeriets officielle meddelelse. 
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SIDE 2 

 

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet  

Skærpede tiltag og restriktioner forlænges til og med den 28. februar  

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort en nyhed om betydningen for dagtilbud- og 

undervisningsomra ̊det af forlængelsen af de skærpede tiltag og restriktioner. 
Læs nyheden om forlængelsen af de skærpede tiltag og restriktioner her (uvm.dk).  

Betydning for BG. 

 

Hvad betyder forlængelsen så for BG? 

Ja, terminsprøverne i uge 6 bliver virtuelle og skriftlige alle sammen.  

Dvs. de mundtlige terminsprøver i matematik på B-niveauet udskydes. Alle de skriftlige terminsprøver 

afvikles som planlagt, men sandsynligvis i Teams med faglærerne som vagter. 

Sanne Midtgaard var forberedt på en forlængelse af restriktionerne, så plan B ligger klar. 

De elever, det omhandler, bliver naturligvis behørigt orienteret om terminsprøvernes form og afvikling. 

Sanne kommer rundt til alle i næste uge og det fremgår af Lectio hvornår. 

 

Også næste uges SRP- og SSOvejledning vil være virtuel med individuelle vejledningsseancer. Netop til 

den slags undervisning fungerer Teams faktisk rigtig fint. 

 

Vinterferie i uge 7 - måske lidt mindre sjov at se frem til end vi plejer. Man kan sove længe og drømme 

lidt til en video af glade skiløbere på sneklædte pister. Eller få ryddet op i kælderen. Eller bare være 

sammen som familie - uden arbejde ved skærmene☺  

 

Og så er vi tilbage igen. Sygeterminsprøverne ligger i uge 8. Der er altid fyldt pænt op, både med elever, 

der blev syge i uge 6 og med elever, der deltog i sportsarrangementer i ugen. Uge 8 slutter med 

problemformuleringsværksted vedr. SRP for 3.g’ere og deres vejledere - virtuelt. 

 

Vi har aftalt med lærerne, at klassemøder om temaet: at være elev i en corona-tid, skal gennemføres i 

alle klasser, inden vi lukker op igen. Det er min klare opfattelse, at lærerne i forvejen har et godt indblik i, 

hvordan det går med trivslen, men det er vigtigt at eleverne får diskuteret nedlukningen med hinanden. 

 

Jeg tror, vi er ved at kunne se enden på nedlukningen. Det er min opfattelse, at de næste uger bliver 

brugt til at planlægge genåbningen. Smittetallene går den rigtige vej og den mentale sundhed har behov 

for et boost. 

 

Naturen er blevet vores allesammens inspirationskilde og så det danske herrelandshold i håndbold. 

God kamp i aften☺ 

 

En tur i måneskinnet: 
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God weekend. 
 
Pia Sadolin 
Rektor 
 


