Den 12. marts 2020
Kære alle CG-elever.

Så er Danmark - og CG - lukket ned i de næste mindst 2½ uge.
På CG har vi samlet lærerne i dag for at aftale, hvordan vi kan gennemføre virtuel undervisning med
jer alle i de kommende uger. Vi prøver det bedste, vi kan at etablere en hverdag, men der er ingen
tvivl om, at I må acceptere nogle fejl og uheld hen ad vejen. Det vil vi også prøve i forhold til jer!
Derfor er det vigtigt at holde sig for øje, at den virtuelle undervisning i de kommende uger er JERES
BEDSTE MULIGHED for at lære og blive dygtigere i alle jeres fag. For de manglende uger kommer jo
ikke igen på et andet tidspunkt! Jeg vil derfor gerne appellere til jeres selvdisciplin og opfordre jer
til at strukturere jeres arbejdsdage.
Vi har besluttet, at vi - hvis ikke andet er udmeldt - gennemfører alle lektioner. De lektioner, I skal
have, fremgår af Lectioskemaet, og I må forvente, at vi flytter lidt mere rundt med lektioner end
normalt.
Vi kan ikke nå at etablere undervisning i morgen (fredag). Den almindelige undervisning starter fra
mandag den 16.3.
Når en lektion begynder, så skal I give jer til kende, så læreren kan se, at I er til stede og føre fravær.
Det gøres ved at gå ind under lektionen og vælge ”ELEVFEEDBACK”. Her skriver læreren fx ”sig hej”,
og du svarer ”hej”. Læreren kan derved se, hvor mange elever, der er til stede i ”klasserummet”.
Man skal give sig til kende inden for de første 5 min af lektionen.
Jeres lærere vil benytte forskellige metoder til at gennemføre undervisningen. Nogle af dem kender
I i forvejen, andre kan være nye for både jer og lærerne.
Læreren vil lægge lektier ud på lektionen, som til daglig – så husk at orientere jer i lektierne et par
dage frem i tiden!
Der vil være løbende produktkrav, så vi sikrer, at I får noget ud af undervisningen, at vi har et
grundlag for at evaluere udbyttet af undervisningen, og at vi etablerer et grundlag, hvorpå vi kan
vurdere jeres indsats og udbytte.
Husk at I skal holde jer orienteret i Lectio hele tiden – det er primært der, vi kommunikerer med jer!
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