Elever og medarbejdere på HANSENBERG

16. december 2020
Information om nedlukning på HANSENBERG
Kære alle
HANSENBERG er fra onsdag den 16. december kl. 16.00 omfattet af COVID-19-nedlukningen af Danmark. Nedlukningen varer til og med den 3. januar, medmindre der
kommer nye retningslinjer fra centralt hold.
Al undervisning under nedlukningen foregår som virtuel nødundervisning, medmindre
skolen giver besked om andet. Eleverne bliver orienteret om de nærmere planer via
UDDATA+ og e-Boks. Elever, der ikke deltager aktivt i undervisningsaktiviteterne i nedlukningsperioden, vil blive registreret som fraværende efter skolens gældende regler.
Elever i skolepraktik er ligeledes omfattet af nedlukningen, medmindre de får konkret
besked fra skolen om noget andet.
Eksaminer, prøver og optagelsesprøver må fortsat afvikles på skolen. Nedlukningen
medfører derfor ingen ændringer i forhold til det planlagte, medmindre man får konkret
besked fra skolen om noget andet.
Elever på skolehjemmet kan blive boende under nedlukningen. Skolehjemselever skal
forvente, at de skal deltage i virtuel nødundervisning. De kan få mad som sædvanlig i
bistroen på Skovvangen, dog vil udbuddet være begrænset. Skolehjemmet vil være
lukket i juleferien, som det hele tiden har været planlagt, men vil være åbent i juleperioden for de skolepraktikelever, der har fået individuel besked om, at de må blive boende. Der vil ikke være forplejning i denne periode.
Elever, som er særligt sårbare, fx på grund af deres særlige sociale, pædagogiske eller
behandlingsmæssige behov eller forholdene i hjemmet, skal også møde frem til nødundervisning på skolen. Elever, der mener, de er særligt sårbare, skal kontakte en af deres lærere. Lærere eller vejledere, der overvejer, om en elev er sårbar, skal koordinere
med chefen på området. Det er chefen, der i sidste ende vurderer, om en elev er sårbar.
Alle medarbejdere skal som udgangspunkt arbejde hjemmefra i nedlukningsperioden.
De medarbejdere, der har opgaver på skolen i forbindelse med elevers fremmøde, fx
ved afvikling prøver og aflevering af iPads, skal selvfølgelig møde frem de dage, hvor
det er relevant. Det samme gælder medarbejdere, der passer dyr, eller som primært
varetager deres opgaver udendørs. Øvrige medarbejdere kan alene møde ind på skolen efter aftale med chefen på deres område.
Alle, der færdes i skolens bygninger under nedlukningen, er fortsat omfattet af skolens
retningslinjer.

Elever, der har fået besked på at aflevere deres iPads og opladere mv. i nedlukningsperioden, skal vente med at aflevere udstyret til efter nedlukningsperioden. Det gælder
dog ikke de elever, der afslutter deres uddannelse på HANSENBERG. De skal aflevere
iPads og opladere mv. i skolens receptioner, når de har afsluttet deres prøve.
Skolen vil lægge officiel information på hansenberg.dk. Alle elever og medarbejdere er
forpligtet til at holde sig løbende orienteret. Hold også øje med din e-Boks i forhold til
individuel information. Har du vigtige spørgsmål til skolen, kan du henvende dig til dine
sædvanlige kontakter, på skolens officielle telefon 7932 0100 eller på
hansenberg@hansenberg.dk.
Bemærk, at skolen er lukket i juleperioden (fra den 24. december til den 3. januar,
begge dage inkl.).
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