Svendborg, 24. marts 2020

Information på baggrund af Statsministerens pressemøde den 23 marts 2020
Statsministeren har forlænget tiltagene mod spredningen af Covid-19 i Danmark.
Dette betyder at Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier forsat er lukket, frem til og med den 13. april
2020. Denne periode kan forlænges af sundhedsmyndighederne.
Vi forsætter derfor den virtuelle undervisning for skolens elever og lærlinge. For mange af vores elever og
lærlinge, er det en omvæltning og ikke helt nemt, at bevare motivationen i at følge undervisning på
distancen, væk fra kammerater og det sociale liv. Vi forsøger på skolen at etablere virtuelle fællesskaber
både fagligt og socialt, men det vil aldrig blive det samme, som at stå side om side i værkstedet,
klasselokalet eller at samles i kantinen for en sludder.
Jeg tror på, at vi med fælles hjælp kan give vores elever og lærlinge gode betingelser for undervisning og
læring, i den situation vi er i, på nuværende tidspunkt. Jeg håber I vil hjælpe os med at give de unge
mennesker lidt ekstra støtte og opbakning, så de klarer sig så godt som muligt.
Den sidste uges tid har vi arbejdet på at skabe kontakt til en del af vores elever og vi savner stadig nogen
der af forskellige årsager ikke er mødt ind på uddata+. Så jeg vil benytte lejligheden til at gøre opmærksom
på, at selv om undervisningen er lagt om til virtuel undervisning er der stadig mødepligt. Det betyder, at der
bliver fraværsregisteret.
Derudover skal jeg gøre opmærksom på, at lærlinge på skoleophold modtager virtuel undervisning i
tidsrummet mellem kl.: 8:00 og 15:30. Skoleophold med virtuel undervisning er reguleret under samme
vilkår, angående refusion. Dette betyder, at mester modtager refusion under lærlingens skoleophold, da
lærlingen naturligt ikke deltager i arbejdet i virksomheden.
I er velkommen til at kontakte mig for spørgsmål angående ovenstående.
Vi glæder os til at se elever og lærlinge igen.
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