København 17. marts 2020

Tirsdagsopdatering fra Georg Stage
Lukkede grænser
I weekenden har den danske regering lukket grænserne. En beslutning der meget naturligt har bekymret
vores udenlandske elever.
Danske statsborgere kan altid indrejse i Danmark. Øvrige personer, der ønsker at indrejse i Danmark, må
forvente at blive afvist ved de danske grænser, medmindre de har et anerkendelsesværdigt formål med
indrejsen. Ifølge politi.dk vil det være anerkendelsesværdigt for vores udenlandske elever at rejse til
Danmark, når vi får lov at fortsætte togtet/uddannelsen.
Planlægning af togt
Vi arbejder på at lave nye undervisningsplaner for togt 2020-1, og arbejder ud fra flere forskellige
tidshorisonter/scenarier, så vi så vidt muligt kan håndtere regeringens udmeldinger. Vi følger udviklingen
tæt og kan ikke melde noget klart ud endnu, men at vi forventer at hold 2020-1 vil få mulighed for at
gennemføre deres uddannelse.
Elever
Vi har så vidt vi er orienteret, fortsat ingen syge elever. Vi skal orienteres såfremt en elev er syg, så eleven
kan holdes i karantæne i den anbefalede tid. Dette er så vi kan begrænse smitterisiko, når vi får lov at starte
op igen. En eventuel smittet elev, vil kunne komme ombord igen efter sin karantæne.
Hjemmeundervisning
Vi vil løbende give eleverne små faglige selvstudie opgaver i den følgende tid, det er et supplementet til
den kommende undervisning og er tænkt således at det kan hjælpe med at vi hurtigt kan komme i gang
med de praktiske opgaver når vi er tilbage ombord på skibet. De vil så vidt muligt blive forsøgt sendt ud
per e-mail, samt delt i elevernes Facebook gruppe.

Sidst men ikke mindst beder vi vores elever tage situationen seriøst og holde sig hjemme. Når vi får lov at
starte op igen forhåbentlig snarest muligt, er vores højeste ønske at det bliver med 63 friske elever.
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