
 

 

     Brøderup 6. juni 2019 

Til	forældre	og	pårørende	
Vi nyder alle denne tid, men det går stærkt nu! Derfor følger her lidt information om 
resten af skoleåret. 

Mundtlig	eksamens	periode	
Eleverne er på skolen hele perioden med mundtlige eksamener, der fungerer efter 
samme regler som de øvrige uger på efterskolen, og der er undervisnings-, studie- og 
aktivitetspligt. Eleverne har altså ikke læseferie de dage hvor de ikke er til prøver, og 
vi har som skole ikke mulighed for at give fri.  
 
I kan finde datoer for de enkelte holds prøver i kalenderen på skolens hjemmeside. 
Eleverne får endelige datoer og tidspunkter af deres faglærere. 

Obligatorisk	skoledag	lørdag	15.	juni	
Hvor vi deltager i Tappernøje Byfest med bod og aktiviteter fra kl. 10.00. Vi har gym-
nastikopvisning kl. 14.30. Weekenden starter efter oprydning, når vi er tilbage på sko-
len. 

Afslutningsugen	starter	torsdag	20.	juni	
Afslutningsugen byder bl.a. på ”Tur i det blå” torsdag til fredag med overnatning i det 
fri. Der er normal weekend med hjemrejse fra kl. 15.15, men de fleste vælger nok at 
blive på skolen. Fra mandag morgen tager vi fat på at gøre skolen sommerferieklar - 
afbrudt af sangaftenen mandag aften kl. 19.30, hvor I alle er meget velkomne til at 
deltage. Tirsdag aften holder vi stor afslutningsmiddag for elever og personale. 

Afslutningsdagen	onsdag	den	26.	juni	
Alt for hurtigt kommer dagen, hvor vi siger farvel og på gensyn. I den forbindelse vil 
vi gerne indbyde jer til afslutningen, der forløber sådan: 
 

Kl. 13.30 Forældre ankommer, og biler pakkes 
Kl. 14.30 Gymnastikopvisning 
Kl. 15.30 Afslutning i hallen 
 

Kl. 13.30-14.30 er der ankomst for forældre og pårørende og tid til at pakke bilerne. 
Det er en rigtig god ide, hvis I allerede nu begynder at tage de ting med hjem, som 
eleverne ikke længere har brug for. 
 



 

 

Det er også denne dag, eleverne melder sig ind i elevforeningen – det koster 100 kr. 
om året. Betaling for første år plejer vi at modregne i nøgledepositummet, så alle har 
mulighed for at være med. Vi opfordrer alle til at blive indmeldt, og det er kun som 
medlem af elevforeningen, at man modtager Brøderupbogen til jul.  
Elevforeningen gør meget for, at eleverne holder kontakten med skolen og hinanden, 
og den står for flere arrangementer som for eksempel træffet for tidligere elever i 
foråret.  
 
Efter afslutningen i hallen tager eleverne afsked med hinanden, det kan godt tage lidt 
tid – men vi satser på at være færdige ca. kl. 17.00. Det er også lige efter afslutningen 
i hallen, at I forældre bedes hente kuverten med eksamensbevis og udtalelser hos 
jeres barns kontaktlærer. 
 
 
 

På gensyn og god sommer 
 

Kasper Luffe 
 
 
 


