Kære forældre!
Det er med tung mine, jeg desværre må informere jer om, at vi fra skolens side ser os
nødsagede til at aflyse overbygningens lejrskole til Berlin i år.
Turen blev planlagt, længe inden vi vidste, hvor vidtrækkende konsekvenser
Coronapandemien ville få for os alle. Vi har til det sidste håbet på, at tingene ville lysne i en
sådan grad, at vi kunne forsvare at tage afsted, men det har jo desværre ikke været tilfældet.
Som det ser ud nu, vil vi ikke tage ansvar for en udlandstur om godt to uger til en storby, hvor
smittetrykket er på vej op.
Det ville under ingen omstændigheder blive den tur, vi har haft i tankerne.
Skolen afholder alle udgifter i forbindelse med aflysningen, og de 1950 kr. der er forældrenes
egenbetaling, vil naturligvis heller ikke blive opkrævet.
Til gengæld er Christian og Tenna nu i fuld gang med at finde ud af, hvad overbygningen i
stedet kan forlyste sig med i uge 37. Arbejdsplanen lige nu er at finde et sted på Fyn, hvor de
kan booke et par overnatninger og få nogle gode dage og oplevelser sammen.
Dette kan suppleres med nogle dage i foråret, hvor vi også vil arrangere en overnatning eller
to et sted i DK. Vi vil ikke engang planlægge med en udlandstur til foråret, da der ikke er
noget, der tyder på, at de grundlæggende omstændigheder vil være ændrede til den tid.
Ovenstående ture indeholder også en egenbetaling fra jer forældre, men det vil være i en
meget mindre størrelsesorden end turen til Berlin. Det nøjagtige beløb vil blive meldt ud, når
vi har flere detaljer på plads.
Eleverne har fået meddelelsen i dag, hvilket de selvfølgelig var ærgerlige over, men også
forstående omkring. Flere har jo også oplevet, hvordan deres sommerferieplaner er blevet
ændret pga. COVID-19.
Så snart vi har mere info om uge 37, får I besked. Vi beklager endnu engang, men håber på
jeres forståelse.
Hvis I har nogle spørgsmål til ovenstående, må I endelig henvende jer til kontoret.
Vh. Rasmus
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