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Kære forældre til elever under 18 år
På grund af det stigende smittetryk blandt unge i Aarhus, har vi i dag sendt
følgende besked ud på vores interne net til alle elever. Jeg håber, I vil bakke
op om, at de unge afholder sig fra aktiviteter uden for skoletiden, der kan
bringe smitten videre. Det er svært for de unge ikke at have et normalt
ungdomsliv, og jeg tror, de har brug for jeres støtte og hjælp til vurdering af,
hvad de skal deltage i, og hvad de skal undgå.
Alle elever har fået nedenstående besked:

Kære elev på Viby Gymnasium
Som du nok allerede ved, er nogle af vores nabogymnasier hårdt ramt af
lukning på grund af for mange elever, der er smittet med Covid-19. Her på
skolen har vi lige nu tre elever, der er testet positiv og to klasser, der i
øjeblikket modtager virtuel undervisning.
Vi kan se at smitten tilsyneladende sker, når I er sammen udenfor skoletiden
til fester, sportsarrangementer og lignende. Jeg vil derfor opfordre jer til at
takke nej til sådanne invitationer. Tænk også grundigt over risikoen ved at
tage på rejser, herunder skiferie. Vi har endnu ikke oplevet, at elever er blevet
smittet af klassekammerater i skoletiden.
Aarhus Kommune opfordrer i dag alle unge til at lade sig teste. De har sendt
følgende mail til alle ungdomsuddannelser:

Til ungdomsuddannelserne i Aarhus
Dagens smittetal viser desværre en markant stigning i antallet af
smittede i Aarhus. Således er der 103 nye smittetilfælde siden i går.
Især i aldersgruppen 11-20 år (48) – heraf i aldersgruppen 16-19 år
(44).
Aarhus Kommunes Kriseledelse opfordrer derfor kraftigt til, at unge på
ungdomsuddannelserne lader sig teste hurtigst muligt.
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Jeg vil derfor bede jer om snarest muligt via jeres
hjemmesider/Facebook-sider at opfordre jeres elever til at lade sig teste
– enten via tidsbestilling på det faste testcenter ved Vejlby-Risskov
Hallen eller de mobile testenheder. I bedes linke til denne side, hvor
placeringen af de mobile testenheder løbende opdateres:
www.aarhus.dk/corona/coronainformation-til-dig-somborger/coronatest-i-aarhus/

Vores nuværende regler ved mistanke om smitte gælder stadig. Det betyder,
at hvis du lader dig teste fordi du har symptomer eller har været tæt på en
person, der er testet positiv, eller går i en klasse, der er hjemsendt, må du ikke
møde op i testperioden og du kontakter skolen.
Når du lader dig teste på baggrund af den nye opfordring fra Aarhus
Kommune, er det en anden situation. Du må stadig komme i skole i
testperioden og skal kun orientere skolen, hvis du bliver testet positiv.

Med venlig hilsen

Lone Sandholdt Jacobsen
Rektor
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