
Kære elev i 2.g og forældre til 2.g-elever.  

Corona situationen nu:  

På CG rejser alle vores 2.g klasser på studierejse i denne tid – ligesom i øvrigt det meste 2.g gymnasieårgangen gør det på 

landets andre gymnasier. På CG har vi fået én klasse hjem i lørdags fra Israel. Èn klasse er allerede i Spanien. Resten af vores 

klasser rejser på søndag eller i de efterfølgende dage.  

På CG har vi med stor årvågenhed fulgt den seneste tids udvikling i Corona-epidemien. Jeg har også skrevet ud til alle elever og 

ansatte om situationen i går (tirsdag den 10.3.) og her slået fast, at vi fortsat følger Sundhedsstyrelsens og Udenrigsministeriets 

anbefalinger, som tirsdag ikke viste rød/orange ved nogle af CG’s rejsedestinationer.  

Vi har på det seneste savnet en statslig udmelding, der tydeligt sagde fra ift. rejser til andre usikre rejselande, men endnu ikke 

fået klar udmelding. Der har været blødere udmeldinger, men ikke klare.  

På samme tid har vi fulgt de stadig stigende antal af Corona-smittede i Danmark og andre europæiske lande.  Kl. 11 var 

udmeldingen godt 150 smittede i Danmark, og 10 timer senere er det godt 250 smittede.  

Vores frygt går selvfølgelig på, om nogen af vores elever skulle blive unødigt smittet under en studierejse – eller for den sags 

skyld om nogen af dem skulle sprede smitte rundt i andre lande eller smitte hinanden på turen. Alt andet lige er man lidt mere 

eksponeret, når man er ude og rejse end når man bare lever et almindeligt hverdagsliv derhjemme. 

Men lige nu går vores bekymringer faktisk allermest på frygten for, at vi rejser ud med jer elever/jeres børn, og ikke er i stand til 

at få alle hjem på en forventelig og god måde.  

Alle lamper lyser rødt omkring udviklingen af restriktioner i både Danmark, og de lande vi rejser ud til. Og vi kan umuligt vide, 

om en klasse pludselig får problemer med at komme med fly tilbage til Danmark, hvis situationen udvikler sig uventet i løbet af 

de næste 1½-2 uger. Skulle en af eleverne i en CG-rejseklasse blive syg med Corona, vil det yderligere skærpe mulighederne for 

at få alle i klassen godt hjem uden problemer med fx uger med isolation i udlandet, længerevarende ophold i en lufthavn eller 

store økonomiske omkostninger.  

Tirsdag aften kl. 21.15 satte Udenrigsministeriet pludselig flere provinser i Spanien på Udenrigsministeriets ”orange liste”, altså 

listen over steder man bør afholde sig fra at rejse til! Spanien ligger pt antalsmæssigt nummer 5 på listen over lande med flest 

smittede i verden – lige herefter kommer Frankrig og Tyskland. Disse tre lande sender vi 6 CG-klasser ud til. 

Hvad gør vi?  

På CG – både blandt rejselærerne og i CG’s ledelse – er vi os bevidst, at I elever og forældre nok langt hen ad vejen forventer, at 

CG bedømmer situationen løbende og siger fra, hvis situationen virker for umulig.  

Og det er faktisk hertil vi er kommet! Vi aflyser nu samtlige studierejser! Vi vurderer nu, at selvom der ikke er kommet et 

egentlig ”rejs ikke” i de offentlige udmeldinger (måske visse dele af Spanien nu fraregnet), så er det nu for risikabelt at kunne 

sikre alle en god rejse og en hjemtransport, hvor alle kan være sikre på at komme hjem uden komplikationer.  

Vi er samtidig klar over, at det er jeres egne penge, I (eleverne) rejser for – og at der som situationen ser ud lige nu, nok hverken 

er rejsegarantifond eller jeres forsikringer, der vil dække jeres rejseudgifter. En mindre del af de samlede rejseudgifter til fx mad, 

lommepenge og entreer kan formodentlig vende tilbage i egne lommer, men hovedparten vil formodentlig være tabt (uden at 

kende til jeres forskellige forsikringer i detaljer). CG må som statslig selvejende institution ikke være forsikret, og ministeriet har 

for nogle dage siden meldt ud, at der for landets gymnasier ”ikke er hjemmel til at afholde elevens rejseudgifter i tilfælde af 

aflysning af en studietur, hvor tabet ikke dækkes af elevens egen forsikring”.  

Så ÆRGERLIGT! Især lige her og nu, hvor mange har gået og sparet op og glædet sig. Men VÆRRE, hvis der sker noget under 

rejsen, som ville kræve et længere ophold, evt. i karantæne, evt. med større eller mindre ekstraomkostninger for at komme 

hjem!  

Så hvis vi hæver blikket og husker, at studieturen skulle give en indsprøjtning til både det faglige og klasse-fællesskabet, så er det 

måske lige netop fællesskabet, vi skal huske på nu. Hvad ville der ske, hvis kun en del af klassen turde tage af sted på studietur – 

mens andre blev hjemme. Hvis nogen fik det psykisk dårligt på turen. Hvis nogen blev smittet og skulle sige farvel til raske 

kammerater, der rejser hjem. Hvis vi pludselig får besvær med at komme tilbage til Danmark igen på grund af nye 

rejserestriktioner? Eller hvis en CG-elev får Corona på en rejse og smitter en nær derhjemme med svagt helbred. 

Det er en helt usædvanlig situation vi står i – så vi håber, at I kan forstå vores bevæggrunde og bakker op om dem! 

Mange hilsner på CG’s vegne  

rektor Troels Vang Andersen 

den 11. marts 2020 


