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Nyt fra BG 
16. april 2021 - Majestætens 81 års fødselsdag☺ 
 
Dagens nyhed er ubetinget den rammeaftale om genåbning, som blev indgået i nat gældende fra 
den 21.4.: 
 
https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/04/Aftale-endelig.pdf 
 
Som det fremgår af aftalen, er det så meget mere vigtigt, at alle i Hovedstadsområdet bestræber 
sig på at overholde restriktionerne, så smittetallet i vores område kan komme på niveau med 
resten af landet. For først på det tidspunkt vil vores afgangselever også få lov til at komme med 
80% fysisk fremmøde. 
 
Det går altså ikke at gå rundt uden mundbind og slet ikke, når rektor beordrer én til at vente med 
at gå ind på gymnasiet, til en sekretær har været nede med det manglende mundbind.  
Jeg stod i morges og nød at kunne sige fredags-godmorgen igen til eleverne. Men den episode 
med kalkuleret ligegyldighed overfor håndhævelse af mundbindsreglen kunne jeg godt have 
undværet. 
 
Corona-retningslinjerne skal overholdes af alle. 
 
Fra supervisorerne skulle jeg hilse og sige tak for et godt testsamarbejde. De fortsætter med 
indsatsen i næste uge, når 1. og 2.g’erne møder frem til fysisk undervisning. De har løbende 
orienteret jer om testreglerne og senest i dag er der udsendt præcisering af, hvornår test finder 
sted. Det er disse regler, der gælder - så ret jer venligst efter dem. Alle sammen. 
 
Med den nye rammeaftale om genåbning vil den øvre grænse for indendørsforsamlingsforbud 
efter 11. juni være på 100. Så medmindre vi arrangerer dimissionen udenfor, vil den skulle foregå 
klassevis. Jeg tager beslutning herom i næste uge og giver afgangsklasserne besked, så de kan 
aftale studenterkørslen. 
 
Det er godt at have jer tilbage igen. Jeg ser frem til, at 1. og 2.g’erne kommer på mandag. Der vil 
stå en lille BG-hilsen til dem, som jeg véd, de vil blive glade for☺ 
 
Rigtig god weekend og god studietur til 3.x.  
Mens I pakker kufferten, så I er klar til Cold Hawaii vil jeg repetere elevnavne, så jeg er klar til 
gensynet med fortsætterårgangene. 
 
 
Pia Sadolin 
Rektor 
  

https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/04/Aftale-endelig.pdf

