
 

Kære elever og forældre, 

Så kom beskeden endelig om, at vi må genoplukke de danske efterskoler. Det har vi ventet 
på længe, og det ved vi, at I elever og forældre også har. 
 
Vi afventer dog desværre stadig information fra Efterskoleforeningen og Sundhedsmyndig-
hederne om under, hvilke konditioner dette skal/kan foregå, så vi kan blive endelig klar. 
 
Lærerne har været på skolen siden i mandags for at lave skemaer til de sidste uger på skolen, 
aktivitetsplanlægning og meget mere. 
 
Vi har i perioden op til nu ændret stort set alle haner på skolen til berøringsfrie haner, der 
er blevet sat plexiglas op i spisesalen, og der er ved at blive sat håndklædedispenserer op på 
alle toiletter, desuden vil håndsprit blive en hverdag på skolen.  Hele personalet har fået 
grundig information omkring rengøring – der vil fremadrettet være nye løsninger som 
eleverne vil blive sat grundigt ind i, når de ankommer på skolen. 
 
Vi har ændret retningslinjer i spisestuen, eleverne vil komme til at bo andre steder, når de 
ankommer mandag, Vi har anderledes rengøringsmidler og procedurer – men det vi virkelig 
mangler er de overordnede retningslinjer for genåbning af landets efterskoler. Så snart vi 
modtager disse betingelser vil vi implementere disse krav i vores hverdag. Og lige så snart 
dette er færdigbragt vil vi sende program for genåbningen. 
 
En ting er sikkert I kommer til at aflevere de unge mennesker uden selv at følge dem ind på 
værelset/skolen.  
 
Hvis der er effekter, som hurtigt kan pakkes ned af eleven, vil vi gerne, at I tager disse retur. 
 
Tidsprogram for, hvornår I kan aflevere Jeres barn er vedhæftet denne mail. 
 
Vi ved godt, det lyder lidt forvirret – vi ville også gerne have givet mere konkrete 
informationer. Vi håber vi hurtig mulig får mere kontakt information, så vi bedre kan klæde 
jer på. 
Den kommende uge forventes det, at eleverne bliver til fredag, selvom torsdag er Kr. 
Himmelfartsdag. Ønsker man at tage hjem i weekenden vil det først være muligt fra fredag 
eftermiddag. Der er framelding tirsdag, som altid. 
 
Alle på skolen glæder sig til at se og være sammen med de unge mennesker igen. 

Program for mandag den 18. maj kommer hurtigst muligt. 

Tak for forståelsen. 

 

Christina og Bjarne Flyman 

Forstanderpar 


