
 
 

Dato: 16. juni 2020 

 
Kære elev på FGU Syd- og Midtfyn 

 

Vi nærmer os af slutningen på skoleåret for os alle på skolerne. For FGU Syd- og Midtfyn er det afslutningen 

på det første leveår, da vi jo slog dørene op for denne helt nye ungdomsuddannelse den 1. august 2019. Jeg 

vil sige dig og dine kammerater tusind tak for samarbejdet i dette år. Det er vildt at tænke på, hvor meget, 

der er sket på de 3 skoler i dette år. Afslutningen på et skoleår er altid begyndelsen på et nyt, og vi er i fuld 

gang med planlægningen af et spændende år fra august. Jeg er sikker på, at sammen med jer bliver det et 

godt år. 

 

I forbindelse med Covid 19 pandemien er her nogle vigtige informationer til dig i forbindelse med 

sommerferien. 

 

Jeg skriver til dig for at fortælle, at det kan have en konsekvens for dine muligheder for at møde ind på 

vores skoler, hvis du rejser til udlandet i sommerferien. Udenrigsministeriet fraråder i skrivende stund 

nemlig, at man rejser til udlandet bortset fra Tyskland, Norge (med transit gennem Sverige) og Island fra 

15. juni. 

 

Hvis du alligevel rejser til udlandet, opfordrer myndighederne til, at du bliver hjemme og går i karantæne i 

14 dage, når du kommer tilbage til Danmark. 

 

Det er vores ønske, at FGU Syd- og Midtfyn fortsat er en sikker skole for alle vores elever og ansatte. Derfor 

lægger vi os tæt op af myndighedernes retningslinjer og anbefalinger. Det betyder, at du ikke må møde ind 

på skolen i 14 dage efter du har været i udlandet, med de tre ovennævnte undtagelser (Norge, Tyskland og 

Island). 

 

Når du ikke kan møde ind på skolen, kan du ikke deltage i undervisningen. Det vil blive registeret som 

ulovligt fravær, og du vi derfor blive trukket i skoleydelse i de 14 dage, hvor du er i karantæne fra skolen. 

 

Hvis Udenrigsministeriet ændrer rejsereglerne og fx giver mulighed for at rejse til flere lande end Tyskland, 

Island og Norge, vil kravet om karantæne også ændre sig. Jeg forventer, at du selv følger med i 

Udenrigsministeriets rejseregler, for det er dem, som vi vil bruge i vores beslutning om, hvorvidt du ikke 

kan møde ind på vores skole.  

 

Hvis du er i tvivl om noget, kan du altid spørge din lærer eller vejleder på skolen. 

 

Jeg vil ønske dig en rigtig dejlig sommerferie. Held og lykke til jer     , der skal videre fra FGU Syd- og 

Midtfyn. Jeg håber, at tiden på skolerne har været god og lærerig. Husk at selvom man ikke længere er elev 

på skolen, så er I altid velkomne til at kigge forbi og sige hej. Vi vil så gerne følge jer på jeres videre vej til 

uddannelse eller job.  

 

 



 
 

 

Til alle jer andre, så på glædeligt gensyn til august til et nyt skoleår       

 

God sommer til alle jer elever på FGU Syd- og Midtfyn     .  

 

Venlig hilsen 

 

 
Ene Wolfsberg 

Direktør 

 

 


