
 

 

Brøderup Efterskole den 26. august 2019 

Kære forældre og pårørende 
Vi er kommet rigtig godt i gang med skoleåret, og vi nyder at have jeres unge mennesker hos os. 
Vi har i den første periode fokuseret på samvær og det at lære stedet at kende og alligevel sørget 
for, at der også har været en stabil hverdag med undervisning og faste rammer. 
4 elever har desværre valgt at stoppe på skolen i opstarten. Vi har optaget to piger og har stadig 
plads til to drenge. I må meget gerne give dette videre, hvis I kender nogen, der er interesserede. 

Introugen 
Skoleåret startede med et tætpakket program med det formål at blive rystet sammen og lære 
skolen og vores værdier at kende. Dagene var præget af mange aktiviteter og en rigtig god 
stemning. Specielt forkælelsesløbet vil sikkert blive husket resten af skoleåret.  
Efter nogle intensive dage gik det daglige skema i gang med den boglige undervisning, linjefag 
og valgfag. I sidste uge var kontaktlærerne om tirsdagen sammen med deres elever på picnic på 
skolen eller i  lokalområdet. Og fra torsdag til fredag i denne uge skal vi alle på en fælles cykeltur 
med primitiv overnatning, badning, aktiviteter, samvær og grillmad. 

Weekender 
Weekenderne på Brøderup er en væsentlig del af at være på efterskole. Derfor er vi meget glade 
for, at de unge mennesker ser ud til at tage dette tilbud til sig. Det er selvfølgelig også vigtigt ind 
imellem at være hjemme på weekend, at få slappet af og set til familie og venner. Husk, der er 
bindende tilmelding tirsdag til morgenmaden. 

Elevfester er forældreansvar 
Det sker hvert år, at eleverne arrangerer private fester for skolens elever i weekends i løbet af 
året. Disse fester ligger helt udenfor vores regi, men vi anbefaler altid, at I forældre taler med jeres 
unge mennesker om festerne, at I er sikkerhedsnet og evt. deltager i deres fester. 
Vi opfordrer eleverne til, at de laver et festudvalg, der, hvis og når en elevfest planlægges, lægger 
festen på en dag, hvor alle elever reelt har mulighed for at deltage, hvis de har lyst (det er det 
nemlig ikke alle, der har, er vore erfaring). I alm. weekends er der altid elever, der har hestetjans 
på skolen, og de kan derfor ikke deltage, så en dag i efterårsferien eller tilsvarende ferier eller 
friweekends vil være ideelt set fra dét synspunkt. 
Vi understreger overfor eleverne, at skolens regler altid gælder, når de er i vores varetægt, og at 
man er sober og frisk til at deltage i skolens aktiviteter, når man ankommer fra weekend.  

Kommende arrangementer 
Torsdagsarrangementerne bliver skudt i gang med Grundtvigforedraget nu på onsdag ;-), hvor jeg 
håber at se rigtig mange af jer. Torsdagsarrangementerne starter kl. 19.30. 
Torsdagsarrangementerne har til formål at give eleverne alsidig oplysning om samfundet, livet, 
kultur osv. Men det er selvfølgelig lige så vigtigt, at I som forældre har mulighed for at komme 
forbi og besøge jeres unge i deres nye hjem, så det håber vi, at I vil benytte jer af.  
 



 

 

På skolens hjemmeside www.brøderupefterskole.dk kan man på kalenderen se de kommende 
arrangementer, der bliver lagt op efterhånden, som de bliver planlagt. I tilmelder jer til 
torsdagsarrangementerne gennem de unge mennesker onsdag morgen til morgenmaden. 

Foredrag om digital dannelse den 12. september 
Foredraget ”Digital dannelse” - om at kunne begå sig socialt og etisk i den virtuelle virkelighed. 
Jacob Brøndum Pedersen kommer og gør os klogere på området. Og så er Jacob tidligere  
Brøderupelev. 

Familiedagen lørdag den 14. september  
Familiedagen er obligatorisk skoledag for alle elever. Vi plejer at have mere end 300 tilmeldte 
forældre, søskende og pårørende til årgangen. Vi glæder os til at give jer en dag på efterskolen med 
workshops, bordgruppemøder, sangtime og 450 til middag samtidig.  
Når vi sammen har ryddet op efter arrangementet, er der hjemrejse på lang weekend, hvor vi alle 
trænger til en velfortjent pause. Eleverne har fri om mandagen, og der er ankomst mandag aften kl. 
19.00-21.30. Se indbydelsen bagerst i dette brev, hvor der også er link til tilmeldingen. Linket kommer 
også til at ligge på hjemmesiden under årgangens forældreinfo. 

Efterårstræf for sidste årgang 
er et lukket arrangement for den nuværende og sidste årgang torsdag den 19. september. Det er en 
vigtig tradition på Brøderup, hvor vi tager imod  sidste årgang til et hyggeligt gensyn.  
Vi begynder højtideligt med fælles flaghejsning og nationalsangen, efterfulgt af årgangskampe i 
fodbold og aftensmad, hvor sidste årgang skal sidde på deres gamle pladser i spisesalen sammen med 
deres kontaktlærere. Herefter er der fællesgymnastik for begge årgange, og sidste årgang viser i 
slutningen deres gymnastikopvisning for den nye årgang. Sidst på aftenen er der fælles sangtime for 
årgangene i foredragssalen. Eleverne fra sidste år kan også besøge deres gamle værelse og værelsets 
nye beboere. Det er en dejlig tradition, der er med til at knytte bånd mellem de tidligere og 
nuværende elever. 

Efterskolernes dag søndag den 29. september 
Husk, at denne dag er obligatorisk skoledag for eleverne. Vi gør skolen klar fra morgenstunden og har 
åbent hus fra kl. 13.00-17.00 for nysgerrige børn og unge ,der sammen med deres familier gerne vil 
opleve, hvad vi kan tilbyde på Brøderup Efterskole. I må meget gerne give budskabet videre i jeres 
omgangskreds, vær dog opmærksom på om der er ledige pladser på ventelisten. 
Eleverne kan vælge at være på skolen hele denne weekend, eller de kan tage hjem og returnere til 
den obligatoriske skoledag med ankomst lørdag aften kl. 19-21.30 - eller søndag morgen til 
morgensang kl. 10.00. Eleverne giver os bindende besked ved weekendtilmeldingen. 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Kasper Luffe 
Forstander 

http://www.brøderupefterskole.dk/


 

 

Brøderup 26. august 2019 
 

Kære forældre og søskende 
 

I indbydes hermed til ”familie-lørdag” på Brøderup Efterskole. 

En dag med aktivitet, spisning og hyggeligt samvær. 
 

Lørdag den 14. september 
 

Dagens program er følgende: 
 

9.30-10.00 
Ankomst  

Kaffe/te til de morgenfriske under udhænget ved køkkenet 
 

10.00 
Velkomst i gården ved køkkenet 

 

10.15 
Workshops for elever og gæster 

 gymnastik, yoga, bold og leg, outdoor, hus og have, jagt, MTB, ridning, fodbold, kreative værksteder og kor/band 
(Medbring tøj, der passer til aktiviteten, der er mulighed for bad og omklædning i hallen) 

 

12.00 
Frokost i dagsgrupper 

 

13.00 
Bordgruppehygge 

Kaffe og kage 
 

14.00 - ca. 15.00 
Sangtime i hallen og afslutning  

 

Tilmelding for familie/gæster (eleverne fordeler vi på skolen):  
Senest mandag den 2. september via nedenstående link: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sWADLq46wEGGvhzQP5gYXS2jqbJXL_
hNulPCxWaGqy5UODJaUUZPMTFFMjcyQ005M1FaUUlSTThDOS4u 

 
Der er hjemrejse på lang weekend, når vi har ryddet op efter arrangementet – eleverne skal 
først være tilbage på skolen mandag aften kl. 19-21.30. 

 

Det er væsentligt for os, at I som forældre og pårørende prioriterer denne dag højt, og vi 
håber, at I alle har mulighed for at deltage, eller evt. sender et ”reservemedlem” af familien 
herned. Dagen er obligatorisk for eleverne. 
 

 

Med venlig hilsen 
 
 

Kasper Luffe 
Forstander 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sWADLq46wEGGvhzQP5gYXS2jqbJXL_hNulPCxWaGqy5UODJaUUZPMTFFMjcyQ005M1FaUUlSTThDOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sWADLq46wEGGvhzQP5gYXS2jqbJXL_hNulPCxWaGqy5UODJaUUZPMTFFMjcyQ005M1FaUUlSTThDOS4u
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