
 
 
 
  
  
  
  
  
Kære elever og forældre på Nærum Gymnasium 

 

Alle elever og ansatte på Nærum Gymnasium skal have stor ros for at hjælpe til med at overholde de nye 

retningslinjer og restriktioner i relation til forebyggelse af coronasmitte. En lang række elementer i vores 

hverdag er væsentligt forskellig fra en normal gymnasiehverdag. Det gælder bl.a., at en lang række sociale 

arrangementer på skolen er aflyst. Det er frustrerende at være begrænset i sine udfoldelsesmuligheder, 

men vi oplever, at eleverne viser både ansvar og respekt for, at det er et nødvendigt. 

 

I forlængelse af dette havde vi tidligt i skoleåret en god dialog med den gruppe elever, der plejer at 

arrangere skitur i uge 7. Gymnasiets holdning var klar. En skitur var ikke forsvarligt i den nuværende 

situation, og eleverne meldte ansvarligt tilbage, at de derfor naturligvis ikke ville arrangere en skitur i dette 

skoleår. Jeg sendte en besked til alle elever om skolens holdning til denne privatarrangerede tradition 10. 

september. Responsen var positiv og forstående. 

 

Dette brev er således blot en påmindelse om, at gymnasiet fraråder, at der arrangeres og gennemføres 

skiture blandt eleverne i dette skoleår. Det gælder både ture for NAG-elever og evt. ture på tværs af 

gymnasier.  

 

Hver dag gør vi alle rigtig meget for at undgå smittespredning. Det arbejde må ikke være spildt. Derfor: Bliv 

hjemme fra skiturene i år.  

 

Og så håber vi, at verden så hurtigt som muligt bevæger sig mod normalen, så vi alle – og især de unge – 

igen kan bide livet i låret. 

 

Med venlig hilsen 

Niels Hjølund Pedersen, rektor 

Nærum Gymnasium, oktober 2020 
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BILAG: Fra BUVM’s FAQ om rejser generelt 

 

 

Rejser til udlandet 

 

Skal børn, elever og kursister, der har været i udlandet, blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten? [22/8 

kl. 16:45] 

 

Ja. Børn, elever og kursister, der har været i udlandet, opfordres – ligesom andre – til at holde sig hjemme i 

14 dage efter hjemkomst. Hvis rejsevejledningen for et rejseland ændres fra gul til orange, imens eleven 

opholder sig i landet, eller efter eleven er hjemvendt fra landet, opfordres eleven alene til at lade sig teste 

for COVID-19 efter hjemkomst – og ikke at blive hjemme i 14 dage. Eleven kan i dette tilfælde godt gå i 

skole og behøver ikke at blive hjemme i perioden, indtil der foreligger et testresultat. 

I nogle tilfælde er rejsevejledningen til et land orange på grund af indrejserestriktioner, som ikke skyldes et 

højt smitteniveau i de pågældende lande men derimod pågældende landes restriktioner over for danske 

rejsende, for eksempel karantænekrav. Hvis eleven kommer hjem fra en rejse til et land, hvor 

rejsevejledningen er orange alene grundet indrejserestriktioner, opfordres eleven heller ikke til at blive 

hjemme i 14 dage. 

Man behøver dog ikke at blive hjemme i 14 dage, hvis man har rejst til områder, som Udenrigsministeriet 

ikke fraråder rejser til, og i øvrigt overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-

19. Du kan læse mere om både de danske indrejserestriktioner og Udenrigsministeriets rejsevejledninger 

(um.dk). 

Det betyder, at dagtilbud, skoler, gymnasier, erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner mv. af 

sundhedsmæssige grunde kan og bør afvise at modtage et barn, en elev eller en kursist, der har været i 

udlandet, bortset fra de nævnte områder, fordi denne kan udgøre en smitterisiko for de andre børn, elever 

eller kursister og personalet. 

 

(https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-

19/spoergsmaal-og-svar/generelt) 
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