
Kære kommende elev 
 
Vi skriver denne mail, fordi vi både håber på, men også forventer, at vi kan åbne højskolen 
mandag 15. marts. Vi er blevet stillet i udsigt, at udmelding om yderligere åbning i Danmark 
kommer på onsdag, og at hvis ikke antallet af indlæggelser på hospitaler stiger dramatisk, så 
vil højskoler være en del af denne åbning. Det krydser vi fingre for og glæder os til. 
 
Vi har derfor indkaldt alt personale fra i morgen og går i gang med at forberede det praktiske 
og detailplanlægge indhold. Vi skal selvfølgeligt nok skrive igen, når genåbningen er endeligt 
bekræftet og samtidigt sende yderligere materiale om opstarten, når vi har det klar. 
 
Retningslinier for åbning 
Der er nemlig endnu ikke afklaring af retningslinierne for genåbningen. Vi har fået at vide, at 
retningslinierne “kommer efter onsdag”, og det er jo et ret vidt begreb. Vi planlægger derfor 
som udgangspunkt at åbne efter samme retningslinier som i efteråret kombineret med 
løbende tests.  
 
Hovedindholdet i efterårets retningslinier var, at vi måtte lave primærgrupper op til 30 elever. 
I disse grupper skal man som elev ikke holde afstand, men man skal så gøre det til andre 
elever og personale. Vi håber dog fortsat på, at vi inden start eller kort tid derefter får 
mulighed for, at alle elever ikke skal holde afstand indbyrdes, men kun ift. personale. 
 
Ankomst 
Hvis vi må åbne mandag den 15. marts, planlægger vi med ankomst mellem 15.00 og 18.30. 
Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man bliver transporteret i bil, men man må også tage 
det offentlige, hvis man er ekstra opmærksom på afstand og hygiejne. Hvis du føler dig syg, 
skal du dog udsætte din ankomst, til du er rask igen og er blevet testet. 
 
Test 
Når man kommer til skolen, skal man kunne vise en negativ Covid-19 test, medmindre man 
har været smittet inden for de sidste 12 uger og derfor ikke kan blive testet. Vi anbefaler, at 
du allerede nu bestiller tid til en PCR-test så tæt på starten som muligt - dvs. enten fredag 
den 12. marts eller lørdag den 13. marts, så du også kan nå at få svaret inden start. 
Desuden må du meget gerne indtil start begrænse din sociale omgangskreds mest muligt - 
for en sikkerheds skyld. 
 
Med hensyn til test vil vi i de første uger benytte et testcenter i Hillerød. Vi har dog hørt fra 
Hillerød Kommune, at de forventer, at der om 2-3 uger vil blive udrullet mulighed for 
selv-test. 
 
Introuge 
Vi forventer, at aktiviteterne i de første fire dage primært foregår i egen familiegruppe, men 
at vi efter en test så kan åbne op for en fuld primærgruppe og dermed for mere frit samvær 
på skolen. 
 
Elever som kommer fra udlandet 
For elever, som kommer fra udlandet, kan der være udfordringer. Hvis man er dansk 
statsborger eller har gyldig opholdstilladelse, kan man dog altid rejse ind i Danmark. Der 



kræves en max. 24 timer gammel negativ test, og der er krav om isolation. Man kan blive 
isoleret på højskolen, og isolationen kan brydes efter en ny test efter 4 dage. 
 
Besked til skolen 
Hvis man ikke har mulighed for at komme mandag 15. marts 15.00-18.30 og/eller kommer 
fra udlandet og skal bruge isolation på skolen, må man gerne kontakte os på 
info@grundtvigs.dk eller 48268700. Det gælder selvfølgelig også, hvis man har andre 
spørgsmål.  
 
Forberedelse og pakning 
Vi opfordrer til, at man bliver så meget som muligt på skolen indtil slut - både af hensyn til 
reduktion af smitterisiko, men også fordi retningslinierne sikkert vil kræve 4 dages isolation 
og test, hvis man har været væk.  
 
Det er derfor en god idé at pakke til et længere ophold. Husk varmt tøj til, når vi skal være 
ude, men også at det forhåbentligt snart bliver varmt, så sommergarderoben også kan blive 
luftet. Medbring også gerne noget tøj efter hvilke fag, du regner med at vælge. F.eks. 
idrætstøj eller tøj, der kan tåle at blive beskidt, hvis man regner med at vælge f.eks. Maleri 
eller Mad derude. Du kan tage udgangspunkt i pakkelisten, vi har på hjemmesiden. Endelig 
har vi lige fået bygget 5 shelters, og så kan et liggeunderlag og en sovepose være en god 
idé, ligesom det altid er en god ide at medbringe en cykel, hvis det er muligt. 
 
Vi glæder os til at modtage dig og komme i gang med forårsskolen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jakob Mejlhede Nielsen 
Forstander 
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