
 
4. marts 2019 

 
Kære kommende elever og forældre til årgang 2019-20 
 
Nu har næsten alle elever været til samtale til 10. klasse årgang 2019/20 og vi kan begynde at se frem til et 
spændende skoleår, hvor vi skal lære hinanden at kende.  
 
På hjemmesiden har vi lavet en overskrift: ”Kontoret” hvorunder vi løbende vil lægge de samme 
informationer om skoleåret 2019/20, som vi sender ud som mail. 
 
Vigtigste datoer 
 
Lørdag den 25. maj 2019 kl 13-17: Introduktionsdag på skolen for kommende elever og deres forældre. 
Ankomst til skolen fra kl 12.30.  
Første del af programmet starter i salen kl 13.00. Herefter skal vi i fælles flok og i mindre grupper gennem 
forskellige aktiviteter rundt omkring på skolen. Husgrupperne samles for første gang og I vil blive 
præsenteret for hinanden og skolens medarbejdere. Desuden vil skolens nuværende elever videregive 
deres erfaringer og staldtips. Dagen slutter med en koroptræden kl. 16.30-17.00. 
Vi lægger meget vægt på, at I kommer denne dag, også selv om I allerede har været her mange gange før. 
Det er første gang at hele årgangen er samlet og det er en vigtig dag i jeres forberedelse til næste skoleår. 
Kommer I ikke, beder vi jer sende afbud til skolen i god tid. 
 
Søndag den 11. august 2019: Skolestart - ankomst til skolen omkring kl. 13-14.  
Mere information herom, når vi nærmer os. 
 
Skolepenge 
På hjemmesiden under overskriften ”Kontoret” ligger oversigt over prisen for skoleopholdet. Prisen er 
afhængig af jeres indkomst i 2017. Oversigten vedhæftes også i mailen.  
 
Statsstøtte  
Det er os, der som skole, indhenter de relevante oplysninger til brug for beregning af elevstøtten.  
Dette sker efter at I som forældre har givet os tilladelse med jeres underskrift til at indhente disse 
oplysninger. Vi fremsender skemaet ”Ansøgning om statslig elevstøtte” pr. mail til april. Skemaet 
returneres herefter til skolen også gerne på mail. 
 
Individuel elevstøtte 
Skolen modtager hvert år en lille pulje penge mærket individuel elevstøtte. Af puljen fordeles tilskud til 
betaling af skolepenge til forældre med særligt behov for at få økonomisk støtte. Ønsker man at få del i 
puljen, søger man ved at sende en skriftlig ansøgning (mail) sammen med statsstøtteskemaet ”Ansøgning 
om statslig elevstøtte” til april. Vi prioriterer de laveste indkomster, men tager også andre forhold i 
betragtning. 
 
 
 



                                                                 
 
 
Arrangementer 
Vi vil gerne opfordre jer til at besøge skolen til vores arrangementer. I kan løbende følge med på 
hjemmesiden. 
 
Ferieplanen for skoleåret 2019/20 
Efterårsferie i uge 42 – 2019 
Juleferie i perioden: 21.12.2019-05.01.2020 begge dage inkl. (ankomst til skolen søndag aften) 
Vinterferie i uge 7 – 2020 
Sidste skoledag lørdag den 27. juni 2020. 
 
Eleverne har ikke fri:  
De 3 dage før påske 2020. 
 
Bliveweekender i efteråret  

17.-18. august 2019 (Intro-tur) 

28.-29. september 2019 (Efterskolernes dag/Åbent Hus) 

 

Forlængede weekender i efteråret 

23.-25. august 2019: Eleverne får fri torsdag 22. august klokken cirka 15.00.  

4.-6. oktober 2019: Eleverne får fri torsdag den 3. oktober kl. cirka 15.00  

 
 
På skolens og medarbejdernes vegne 
 
 
Ulrik Goos Iversen 
Forstander 
 
 
 
 
 
 
 



 


