
 
 

8. april 2022 
Kære kommende elever og forældre til årgang 2022-23 
 
Nu har alle elever været til samtale til 10. klasse årgang 2022/23 og vi kan begynde at se 
frem til et spændende skoleår, hvor vi glæder os til at lære jer at kende.  
 
Introduktionsdag på skolen for kommende elever og deres forældre.  
Vi vil gerne invitere jer til en introduktionsdag lørdag den 21. maj, hvor I kommer til at 
møde hinanden i hele årgangen, i husgruppen og på jeres første værelse.  
 

Lørdag den 21. maj 2022 kl. 12.30-17.00 
 
Programmet ser sådan ud (men I vil blive ført igennem, så I skal ikke bekymre jer): 
 
12.30-  Ankomst til skolen  
13.00  Program gymnastiksalen  
13.45 Fortælling i Ridehuset Highlights 
14.30 Husmøder nuværende og kommende elever + forældre 

Opdelt husmøde (forældre og elever for sig)  
15.45 Forældre: kan myldre ud og se husene 
15.45 Elever: Folkedans i Ridehus/boldbane med Peder, Ronja og Jan 
16.00 Information i gymnastiksalen med Ulrik til forældre 
16.30 Afslutning og Kor i Gymsal 
17.00. Farvel og på gensyn 
 
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. 

 
Tirsdag den 9. august 2022: Skolestart - ankomst til skolen omkring kl. 13-14.  
Mere information herom, når vi nærmer os. 
 
Ferieplanen for skoleåret 2022/23 
Efterårsferie i uge 42 – 2022 
Juleferie i perioden: 22.12.2022-01.01.2023 begge dage inkl. (ankomst til skolen søndag 
den 2. januar om aftenen) 
Vinterferie i uge 7 – 2023 
Sidste skoledag lørdag den 24. juni 2023. 
 
Eleverne har ikke fri:  
De 3 dage før påske 2023. 
 
 
 
 



 
Valg af boglige fag og linje 
Vi skal bede jer følge dette link og vælge 

• EksperimenTiende eller almindelig 10. klasse 

• Tysk, fransk eller individuel undervisning 
 
Jeg har vedhæftet en selvstændig beskrivelse af valgmulighederne i mailen. 

 
Rigtig god påske. 
 
På skolens og medarbejdernes vegne 
 
Ulrik Goos Iversen 
Forstander 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.webtilmeldinger.dk/TilmeldingsFormularV2/Tilmelding.aspx?FormId=%7b2E3BDAF0-9407-43D3-9880-38AD8CAC4494%7d

