Ribe den 12. marts 2020

Status på studierejser og undervisning for elever på Ribe Katedralskole

Studierejser
Efter statsministerens pressemøde onsdag aften, står det klart, at enhver afvikling af
studieture er helt umuligt og vil stride imod den strategi, man lige nu har lagt for på bedst mulig
måde at kunne håndtere den virusepidemi, der har ramt landet.
Allerede onsdag aflyste Katedralskolen to studierejser til Rom, efter at Udenrigsministeriet havde
frarådet alle ikke nødvendige rejser til hele Italien.
Vi vurderer nu, at selvom man pt ikke fraråder rejser til Malaga og Gibraltar, Athen, London, Island
og NewYork, er situationen meget usikker og ændrer sig så hurtigt, at vi kan nemt komme dertil, at
en af disse destinationer, efter at elever og lærere er rejst, skifter status til et område, hvortil
Udenrigsministeriet fraråder alle ikke nødvendige rejser.
Det vil være en meget utryg og usikker situation for både elever, forældre, lærere og skole.
Vi ved, at eleverne har glædet sig meget til rejserne og er frygtelig kede af at måtte
aflyse, men vi ser ingen anden udvej.
Skolelukning de næste 2 uger
Undervisningen torsdag den 12. marts er aflyst for at give ledelse og lærere tid til at planlægge de
kommende to uger, men allerede fra fredag den 13. marts vil al undervisning blive afviklet virtuelt
efter skolens skema i Lectio.
I dag den 12. marts afleverer eleverne på eux deres EOP som planlagt, mandag den 16. marts
afleverer eleverne i 3.stx og 3.hhx som planlagt deres SRP og SOP, og 2.hf’erne afleverer deres
SSO som planlagt tirsdag den 17. marts. Al vejledning af eleverne de sidste skrivedage foregår
virtuelt.
For alle Katedralskolens elever gælder i øvrigt, at deres skema de næste to uger består af en
blanding af virtuel undervisning og terminsprøver samt arbejde med skriftlige afleveringsopgaver.
Det er derfor meget vigtigt, at alle elever følger med i Lectio og læser lectio-beskeder og ser, hvad
lærerne skriver på lektionerne i skemaet om arbejdet i de enkelte fag.
Det er en meget underlig situation, vi står i, men jeg er sikker på, at skolens lærere indenfor de
givne rammer vil gøre deres yderste for at give eleverne så god en undervisning det er muligt.
Til slut en opfordring til alle elever og forældre samt alle ansatte:
Pas godt på hinanden, lyt til de henstillinger og de gode råd, som kommer fra myndighederne!
Kristian Bennike
rektor

