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Horsens, den 14-09-2020 

 

 

Velkommen til brobygning på Horsens Gymnasium & HF 

 

Snart skal du (enten d. 21. 9, d. 25. 9, d. 28. 9 eller d. 2. 10) i brobygning på Horsens 

Gymnasium & HF. 

På grund af covid-19 er vi nødt til at tage visse forholdsregler for at kunne gennemføre 

brobygning. Derfor er det vigtigt, at du følger nedenstående anvisninger på dagen for dit besøg 

hos os. 

 

Ankomst 

Brobygning foregår på Studentervænget 2. Vær opmærksom på morgentrafikken og kom i god 

tid. Når du ankommer, skal du gå ind ad skolens hovedindgang, gå op ad trappen og vente ved 

de runde borde i aulaen indtil enten en uddannelsesleder eller studievejleder henter dig. 

Inden du går ind på skolen, skal du spritte dine hænder af. Der er en stander med håndsprit 

uden for hovedindgangen. 

 

Undervisningen 

Alle fag og timer, du har i forbindelse med dit brobygningsbesøg, vil foregå i det samme lokale 

og med den samme gruppe elever.  

Du skal sidde på den samme plads under hele dit besøg. Selvom det er svært, så skal du prøve 

at huske at holde afstand, undgå at kramme klassekammerater og venner og huske at spritte 

jævnligt af.  

 

Pauserne 

I pauserne imellem timerne må du enten opholde dig i klasselokalet eller gå udenfor. Hvis du 

ikke har mad med, så må du gerne handle i vores kantine. Du må kun benytte de toiletter, du på 

dagen for dit besøg får anvist. En del af besøget på Horsens Gymnasium & HF er en 

rundvisning, da vi grundet covid-19 desværre ikke kan lade jer se skolen på egen hånd. 

 

Trods ovenstående retningslinjer ser vi frem til at give dig et indblik i STX og HF-uddannelsen 

og håber, du får et godt besøg.   

 

Venlig hilsen 

Casper Rask 

Uddannelsesleder 
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