
	

	

Brøderup den 1. november 2017 

Kære	forældre	og	pårørende	 	
 
Efteråret	er	blæsende	og	farverigt	på	Brøderup	Efterskole.	Skiftet	fra	sommertid	til	normaltid	be-
tyder,	at	lyset	for	en	kort	bemærkning	er	vendt	tilbage	om	morgenen,	mens	eftermiddagen	med	
skiftet	føles	kort	og	mørk.	Vi	er	i	fuld	gang	med	at	forberede	november	måneds	mange	aktiviteter.	
I	 denne	 uge	 er	 der	 elevernes	 kunstudstilling	 og	musiktræf.	 Vi	 skifter	 valgfag,	 linjefag	 og	 rengø-
ringsområder	i	uge	45,	hvor	der	også	er	fernisering	på	årets	kunstudstilling	med	gæstekunstnere.		
Undervisningen	på	det	 første	 linjefag	kulminerede	med	 linjefagsdag	 tirsdag	 i	denne	uge,	og	ele-
verne	er	blevet	fordelt	på	de	nye	linjefag	i	vinterperioden.		
Lørdag	den	11.	november	skal	vi	fejre	skolens	150	års	jubilæum	med	ridetræf,	koncert,	gymnastik,	
og	fællessang,	derefter	kommer	brobygning	til	ungdomsuddannelserne,	arbejde	med	OSO-opgave,	
skolehjemsamtaler	og	julestue	–	med	andre	ord,	så	kommer	vi	forhåbentlig	til	at	se	rigtig	meget	til	
jer	her	i	november!	
	
Men	allerførst	har	vi	vigtigt	nyt	om	skolerejsen:	

Nye	datoer	for	skolerejsen	
Årets	skitur	til	Hemsedal	i	Norge	bliver	desværre	flyttet	til	uge	6.	
Vores	 rejsearrangør	 og	 samarbejdspartner	 gennem	8	 år	 har	meget	 overraskende	misligholdt	 de	
indgåede	aftaler	for	skolerejsen.	Vi	har	derfor	ikke	længere	tillid	til	rejsearrangøren,	så	aftalen	er	
blevet	annulleret.	Vi	har	valgt	at	samarbejde	direkte	med	Hemsedal,	hvor	vi	har	reserveret	plads	i	
uge	6.	Der	vil	derfor	komme	en	del	ændringer	i	aktivitetsplanen	for	uge	5	og	6,	som	vil	blive	ud-
meldt,	når	alt	er	på	plads.	Vi	kender	dog	de	nye	rejsedage.	
	
Lørdag	 den	 3.	 februar	 2018	 er	 der	 afrejse	 fra	 Brøderup	 om	 aftenen.	 Er	 eleven	 hjemme	 i	 den	
weekend,	vil	der	være	ankomst	på	skolen	midt	på	lørdag	eftermiddag	med	fælles	aftensmad,	 in-
den	busserne	pakkes,	og	vi	kører	mod	Norge.	Søndag	morgen	ankommer	vi	i	Hemsedal	og	spiser	
morgenmad,	får	udleveret	ski	og	går	i	gang	med	skiundervisningen.	Efter	5	dage	på	ski	og	en	mas-
se	nye	oplevelser	rigere	tager	vi	med	busserne	fra	Hemsedal	torsdag	aften.	
	
Fredag	den	9.	februar	er	der	hjemkomst	på	Brøderup	om	morgenen	/	formiddagen.	
Når	der	er	pakket	ud	af	busserne,	spiser	vi	morgenmad	sammen,	og	der	er	herefter	hjemrejse	på	
vinterferie,	som	fortsat	vil	være	i	uge	7.	
	
Senere	 i	november	vil	vi	sende	pakkelisten	ud	sammen	med	et	tilbud	fra	vores	 lokale	Sportigan-
forhandler	om	køb	af	skitøj	i	god	kvalitet	til	en	meget	rimelig	pris.	Den	endelige	turbeskrivelse	bli-
ver	præsenteret	for	eleverne	den	9.	januar	2018,	hvorefter	den	kommer	på	hjemmesiden.	



	

	

Brøderup	Efterskole	fejrer	150-års	jubilæum	lørdag	d.	11.	november	2017.	
Vi	håber,	at	I	alle	har	lyst	til	at	deltage	i	jubilæumsarrangementet.	Både	fredag	og	lørdag	er	obliga-
toriske	 skoledage	 for	 eleverne.	 For	 de	 elever	 der	 skal	 hjem,	 starter	weekenden	 lørdag	 kl.	 16.00	
efter	arrangementet.	I	tilmelder	jer	dagen	gennem	eleverne	onsdag	morgen	den	8.	november.	

Jubilæumsdagens	program	for	åbent	hus	kl.	11.00-16.00:	
	
Kl.	11.00	 	 Ridetræf	med	gæsteindslag	af	tidligere	elever.	
	
Kl.	13.30							 Koncert	af	tidligere	og	nuværende	elever	i	den	gamle	gymnastiksal.	
	
Kl.	14.30							 Gymnastik-medley	i	hallen,	hvor	flere	tidligere	årgange	medvirker.	
	
Kl.	15.00	 	 Fællessang	i	hallen,	hvor	vi	får	taget	til	at	lette!	
	
Efter	arrangementet	er	der	reception	og	middag	for	skolekredsen	og	særligt	indbudte	gæster.	
	

Skolehjemsamtaler	fredag	den	17.	november	kl.	15.00-18.00	
Vi	er	i	fuld	gang	med	at	forberede	årets	første	skolehjemsamtaler	med	elev,	forældre	og	kontakt-
lærer.	Kontaktlærerne	udmelder	tidspunktet	til	jer	efter	koordinering	i	kontaktgruppen.	Så	husk	at	
tale	med	jeres	unge	mennesker	om	det.	Samtalerne	tager	udgangspunkt	i	årets	anden	udviklings-
samtale	mellem	elev	og	kontaktlærer,	hvor	der	er	fokus	på	det	faglige,	det	sociale	og	det	personli-
ge.	Efter	samtalen	får	I	et	ark	med	standpunktskaraktererne	med	hjem.	Vi	byder	på	en	kop	kaffe	i	
pejsestuen	før	eller	efter	samtalen,	som	det	passer.	

Brobygning	til	ungdomsuddannelserne	den	13.-17.	november	
Vi	har	obligatorisk	brobygning	til	ungdomsuddannelserne	i	uge	46.	Vi	har	fået	tildelt	uddannelser	i	
Næstved	og	på	Landbrugsskolen	og	Slagteriskolen	i	Roskilde.	Hver	elev	kommer	ud	på	to	forskelli-
ge	uddannelser	efter	egne	prioriteringer.	 I	denne	uge	står	vi	en	time	tidligere	op	og	går	en	time	
tidligere	i	sent.	Eleverne	skal	være	på	skolen	hele	ugen.	Vi	arrangerer	buskørsel	til	uddannelserne.	

OSO-opgaven	
Eleverne	er	 i	 gang	med	den	 i	10.	 klasse	 ”Obligatoriske	Selvvalgte	Opgave”,	OSO,	der	omhandler	
deres	uddannelse	og	karrierevalg	efter	Brøderup.	Vi	havde	opstart	i	sidste	uge,	og	i	brobygnings-
ugen	arbejder	de	videre	med	opgaven.	Der	er	undervisning	og	vejledning	om	eftermiddagen,	når	
de	kommer	hjem	fra	brobygning,	samt	mandag	og	tirsdag	formiddag	i	uge	47,		hvor	der	er	afleve-
ring	tirsdag	kl.	12.00.	Der	er	fremlæggelser	på	danskholdene	torsdag	den	30.	november.	Alle	ele-
ver	får	en	udtalelse	og		også	en	karakter,	som	kan	fravælges	ved	aflevereingen	af	opgaven.	

Musiktræf	og	kunstudstilling	
Torsdag	den	2.	november	kl.	19.30	er	der	musiktræf	og	kunstudstilling.	Linjefaget	musik	giver	kon-
cert,	og	der	numre	fra	musicalen.	Fritidsbands	og	solister	kan	også	komme	på	programmet.	Store-



	

	

kor	med	hele	elevholdet	på	scenen	runder	koncerten	af.	Der	er	meget	på	programmet,	så	dette	
arrangement	slutter	sædvanligvis	efter	kl.	21.00.	Før	og	efter	koncerten	kan	man	besøge	smykke-
linjen	og	kunstvalgholdets	udstillinger.	

Fernisering	af	årets	åbne	kunstudstilling	
I	anledningen	af	150	års	jubilæet	har	vi	indbudt	et	stort	og	interessant	felt	af	spændende	kunstne-
re,	der	på	forskellig	vis	har	tilknytning	til	skolen	eller	lokalområdet.	Kom	og	vær	med	til	fernisere-
ingen	onsdag	den	9.	november	kl.	19.30.	Udstillingen	kan	ses	frem	til	søndag	d.	12.	november.	

Julestue	lørdag	den	25.	november	kl.	13.00-16.00	
Den	sidste	lørdag	i	november	holder	vi	åbent	hus	med	julestue	–	og	vi	glæder	os.	Elever,	persona-
le,	 forældre	og	pårørende	 forbereder	 sig	 på	 arbejdende	 værksteder	 i	 hele	ugen	op	 til.	 Vi	 åbner	
dørene	 til	en	helt	 traditionel	 julestue,	hvor	vi	glæder	os	 til	 at	 se	 skolen	 fyldt	med	nye	og	gamle	
venner.	Skolen	bliver	pyntet	op,	og	det	summer	af	 jul	overalt.	Der	er	salg	af	hjemmelavede	pro-
dukter	af	høj	kvalitet,	frokostrestaurant	i	spisesalen,	æbleskiver	og	gløgg	i	skolekøkkenets	bageri,	
café,	loppemarked	og	legeland	i	hallen,	salgsboder,	lotteri	og	juleshow	i	gymnastiksalen.	I	boderne	
kan	man	sikre	sig	årets	adventskrans,	 juledekorationer,	nisser	 i	utallige	udformninger,	 julebukke,	
hjemmebag	og	meget,	meget	mere.		
	
Mandag	efter	julestuen	er	fridag,	og	der	er	hjemrejse	for	dem,	der	skal	hjem	på	weekend	lørdag	
ca.	kl.	16.30,	når	vi	har	ryddet	op.	
	
Overskuddet	fra	 julestuen	deler	vi	 traditionelt	 i	 to.	Den	ene	del	går	til	noget,	eleverne	vælger	at	
købe	til	skolen.	Den	anden	del	går	til	velgørende	formål,	som	eleverne	er	med	til	at	vælge.	

Vi	har	brug	for	jeres	hjælp	til	julestuen	
Der	 kommer	 rigtig	 mange	 gæster,	 tidligere	 elever	 og	 deres	 familier,	 skolekredsmedlemmer	 og	
venner	af	skolen	til	dette	arrangement.		Vi	håber,	at	I	også	vil	bakke	op	om	julestuen	både	i	år	og	
meget	gerne	i	årene,	der	kommer.	
	
Som	skrevet	ovenfor	har	vi	brug	for	jeres	hjælp	til	forberedelsen	af	årets	julestue.	I	kan	byde	ind	
på	flere	måder:	
	
Vores	restaurant	om	lørdagen	sælger	hovedsagligt	smørebrød,	lune	retter	og	rigtig	meget	kage,	så	
til	denne	afdeling	håber	vi,	at	I	vil	være	såvel	leverandører	som	forbrugere.		Vi	vil	blive	glade	for	
jeres	bidrag	på	følgende	områder:	
	

• Lagkager	
• Kager	
• Frikadeller	
• Tærter	

	



	

	

	
For	køkkenets	planlægnings	skyld	må	I	gerne	sende	en	mail	med	angivelse	af,	hvad	og	hvor	meget	I	
kan	levere	til	restauranten	på	dore@befs.dk	
	
I	kan	også	bidrage	på	andre	måder:	

• Små	gode	genbrugsting	–	til	loppeshoppen	
• Spændende	ting	til	dekorationer	–	fx	troldhassel,	troldpil,	blød	enebær,	dværgfyr,	

buksbom,	kristtjørn,	mos,	kogler	m.m.		
• Sponsorpræmier	til	lotteriet	–	aftales	med	Birgitte	på	kontoret	
• Deltagelse	på	produktionshold	–	se	nedenfor	
	

Lørdag	den	18.	november	har	vi	brug	for	jeres	hjælp	til	at	tyvstarte	på	produktionen	i	nisseværk-
stedet	og	i	juledekorationsværkstedet	og	indbyder	derfor	til	en	hyggelig	arbejdslørdag	–	invitatio-
nen	findes	sidst	i	dette	brev.	
	
Skriv	en	mail	til	kontoret	med	oplysning	om	det,	som	I	kan	bidrage	med.	
	
Vi	modtager	”bidrag”	fra	fredag	den	17.	november	eller	i	ugen	op	til	julestuen,	dog	med	undtagel-
se	af	kager,	der	skal	afleveres	på	selve	julestuedagen,	gerne	inden	kl.	12.45,	så	kan	vi	nå	at	anrette,	
inden	vi	åbner.	
	
Skulle	I	have	tid	og	lyst,	skal	I	være	meget	velkomne	til	at	deltage	på	vore	forskellige	produktions-
hold	sammen	med	eleverne	onsdag	eller	torsdag	i	uge	47,	dette	aftales	ligeledes	med	kontoret.	
	
	
 

Med venlig hilsen 
 
 

Kasper Luffe 
Forstander	

	
	



	

	

Invitation	til	arbejdslørdag	den	18.	november	kl.	9-13.30	
	
	

	

Kære	forældre,	søskende	og	evt.	bedsteforældre	
 
Lørdag den 18. november håber vi på lidt praktisk hjælp. Vi har to forskellige projekter, 
der er planlagt og klar til at kaste sig over: 
 

1. Klippe og sy nisser – her har vi brug for mange, der kan klippe i stof og nogle, der 
kan medbringe egen symaskine og rød / grå tråd. Husk en god saks!  

 
2. Fremstilling af adventskranse – her skal der bindes grankranse og forberedes deko-

rationer. 
 
For at vi kan planlægge, om alle projekter kan sættes i gang, håber vi på hurtig tilmelding. 
Her er det vigtigt at påføre, om der er et af projekterne, man foretrækker - og om man kan 
medbringe symaskine. 
 
Dagen starter med fælles morgenmad kl. 9. Herefter arbejder vi på projekterne i grupper-
ne. Midt på formiddagen er der en forfriskning. Kl. 13.30 er der en velfortjent frokost, hvor-
efter vi siger tak for i dag. 
 
Nisser og adventskranse er begge dele ting, eleverne skal arbejde videre med i uge 47, 
hvor vi har julestueuge, og det er dejligt, hvis vi kommer godt i gang allerede denne dag. 
 
Vi håber, der er nogle, der har mulighed og lyst til at deltage, så vi kan få en produktiv og 
hyggelig dag. 
 
Seneste tilmelding er mandag den 13. november kl. 12.00 til kontoret@befs.dk 
	
	

På	vegne	af	elever	og	medarbejdere	på	Brøderup	Efterskole	
	
 

Med venlig hilsen 
 

Kasper Luffe 
Forstander 


