
Kære alle 

Desværre blev vi ikke meget klogere af det møde partilederne havde på 

Marienborg d. 7. maj, som vi ellers havde håbet. Der var ved den lejlighed ikke 

meget nyt til gymnasierne – hverken til afgangsklasserne eller alle de elever, 

der stadig sidder hjemme ved skærmene. 

Til gengæld rykkede ministeriet mandag aften, da vi til alles overraskelse 

pludselig kunne læse på bl.a. dr.dk, at UVM nu anbefaler gymnasierne at 

afholde SRP-prøverne i slutningen af perioden - stik mod alle tidligere 

henstillinger om netop at undgå dette pga. risikoen for ikke at kunne gøre 

studenterne færdige i tilfælde af sygdom hos eksaminator/censor. Det er ingen 

overdrivelse at sige, at der gik chokbølger gennem gymnasiesektoren, idet vi jo 

allerede havde offentliggjort prøveplanen. På BG havde vi – som I ved – loyalt 

fulgt ministeriets henstilling om at lægge SRP tidligt i forløbet, men naturligvis 

skal BG-studenterne ikke stilles dårligere end på andre skoler, så vi indkaldte til 

lyn-møde med elevrådsformandskabet og ændrede vores beslutning. På BG 

afsluttes stx-forløbet således med SRP-prøven. Det gav selvsagt nogle hektiske 

døgn for eksamensplanlæggeren, men efter en kæmpe indsats lykkedes det at 

flytte og skaffe censorer, så alle vores STX-studenter kan få deres hue på til en 

SRP-prøve enten i slutningen af uge 25 eller starten af uge 26. Vi beklager i den 

sammenhæng, at nogle måske allerede havde nået at indkalde til hue-fejring 

tidligt i juni, men vi regner med og håber på, at flertallet er glade for en mere 

reel SRP-afslutning i slutningen af perioden, når ministeriet nu pludselig har 

givet lov til det. Vi må stadig først offentliggøre alle øvrige karakterer i uge 26, 

så de præmisser, vi indgik aftale med elevrådet om, er altså, at de studenter, 

der bliver færdige i uge 25 reelt først er ”rigtige studenter” i uge 26. Hertil 

kommer, at risikoen for at en censor eller eksaminator bliver syg ikke er væk, 

blot fordi UVM har ændret kurs. Dvs. at der stadig er en risiko, for at man ikke 

kan komme til sin SRP-prøve den planlagte dag i tilfælde af sygdom. I sådanne 

tilfælde vil vi gøre alt, for at eksamen kan blive afviklet i slutningen af uge 26, 

men i allerværste tilfælde kan vi være nødt til at flytte prøven til senere. 

SRP-prøven bliver altså ”hue-begivenheden” for årets stx-studenter. HF’erne 

afslutter med en ”almindelig” mundtlig prøve torsdag-fredag i uge 25 – her er 

der ingen ændringer, og dette bliver naturligvis så også deres hue-begivenhed. 

Vi ved endnu ikke, hvordan, hvor meget og hvor mange I må fejre huen på 

skolen – ministeriet har lovet at komme med nogle retningslinjer, så dem 

venter vi spændt på og melder naturligvis noget ud, så snart vi ved noget. Det 



samme gælder dimissionen. Pt. er det forsamlingsreglen, der gælder, når vi 

inviterer gæster ind på skolen, dsv. at vi fra 8. juni må samle 30-50 mennesker. 

Det udelukker, at vi kan holde dimission for en klasse + et par forældre eller 

lign. ad gangen, som vi ellers havde tænkt som en nødløsning. Til gengæld må 

vi godt samle alle vores elever til én dimission, da det uden gæster er 

afstandsreglerne, der gælder – og vi er jo en skole med god plads. Også her 

regner vi med retningslinjer fra ministeriet, og også her hører I nærmere. 

Uanset om det bliver den ene eller den anden model, bliver dimissionen 

afholdt fredag d. 26. juni. Dimissionsfesten fredag aften regner vi under ingen 

omstændigheder med at kunne afholde, så dér kan I invitere til private fester. 

Endelig er der skabt håb vedr. studenterkørslen. Selv om det er private 

arrangementer og ikke som sådan noget, vi har del i, krydser vi naturligvis 

fingre for, at årgang 2020 også får mulighed for at fejre deres huer på denne 

måde.  

Vi krydser også fingre for 1hf, 1g og 2g, som stadig er lukket ude fra den fysiske 

skole. Vi ved godt, at det har været et meeeeget langt forår for jer. Vi håber 

sådan at kunne få lov til at lukke jer ind – om ikke andet så næsten bare for at 

vi kan ønske jer god sommerferie – og ikke mindst for at I kan se hinanden 

igen. Det lyder i medierne, som om der er skabt et fokus omkring jer, så kryds 

fingre for forhandlingerne onsdag aften. Som 2g’eren fra Køge Gymnasium 

sagde i 21 Søndag i går aftes ville hun gerne føle sig vigtigere end en 

svømmehal – det synes vi, I er       

Husk, at I altid er velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål – lige nu ved 

vi desværre bare ikke så meget. 

Venlig hilsen 

Per 

 


