
 

 

     Brøderup 18. juni 2020 

Kære forældre og pårørende 
Her kommer den længe ventede information om afslutningen på skoleåret. 
Vi nyder alle sommeren og samværet på skolen, men det går stærkt nu!  

Afslutningsugen starter i dag torsdag 
Afslutningsugen byder bl.a. på ”Tur i det blå” fra torsdag til fredag med overnatning i det fri. I 
weekenden har vi arrangeret en masse for eleverne, og søndag aften er der valg af årgangens 
repræsentanter til elevforeningens bestyrelse. Fra mandag morgen tager vi fat på at gøre skolen 
sommerferieklar med hovedrengøring og meget andet. Der er sangaftenen mandag aften, som i år 
desværre er et lukket arrangement kun for de nuværende elever. Tirsdag aften holder vi fælles 
afslutningsmiddag og hyggeaften for elever og personale. 

Afslutningsdagen onsdag den 26. juni 
Undervisningsministeriet har udmeldt særlige skærpede retningslinjer for afslutningsdagen. Det 
betyder, at vi er ret begrænsede i de aktiviteter, vi kan tilbyde jer at deltage i. Mange af de ritualer 
vi normalt gennemfører den sidste dag, må vi dog gerne gennemføre om formiddagen, inden I 
ankommer. 
For at begrænse arrangementets størrelse, har vi valgt at hver elev højst kan have 2 forældre eller 
pårørende med til afslutningen - spørgsmål vedr. dette rettes til kontaktlæreren. 
 
Der er strenge krav til jer som forældre på afrejsedagen. Det betyder, at I får tildelt ét 
parkeringsområde fordelt efter elevens kontaktlære/dagsgruppe, hvor I skal opholde jer, indtil bilen 
er pakket. Man må gerne hilse på de forældre, der er tildelt samme område. Det er elevens opgave 
at bære alt sit udstyr og oppakning hen til bilen, hvor I kan pakke det sammen. Husk cyklen. Kommer 
I i to biler, bedes I efter pakningen parkere den ene bil et alternativt sted, hvor den ikke blokerer 
veje mm. - evt. uden for skolens område. 
I rette tid inden afskedsmødet går man den direkte vej til det mødelokale, der er tildelt elevens 
kontaktgruppe. Der er ligeledes tilknyttet særligt toilet for at holde jer adskilte.  
Se nedenstående skema. 
 
I løbet af afskedsmødet vil afskedstalerne ved skolens formand og forstander blive vist live på 
storskærm. I vil få kuverter med eksamensbevis og nøgledepositum udleveret. Efter oprydning af 
lokalet skal alle gå direkte til bilerne, og der er hjemrejse uden kontakt til de andre elever og 
forældre. 

Program for afslutningsdagen 
Kl. 14.00-15.00 Forældre ankommer, og biler pakkes 
Kl. 15.00  Afslutningsmøde og kaffe i kontaktgrupperne 
Kl. 15.45  Afskedstaler 
Kl. 16.00-16.30 Oprydning og hjemrejse 



 

 

 

Skema for parkering, mødelokale og toilet fordelt på kontakt- og dagsgrupper 
Dagsgruppe Kontaktlærer Parkering Mødelokale Toilet 
Mandag AJ Springbanen / parkour stativ Gymnastiksalen Urania gang 

Mandag JO Springbanen / parkour stativ Greenwich Urania gang 

Mandag SH Springbanen / parkour stativ Atelier Urania gang 

Tirsdag CB Hallens parkering Hallen Hallen 
Tirsdag JHS Hallens parkering Cyberspace Hallen 

Tirsdag KB Hallens parkering Personalestuen  Hallen 

Tirsdag LU Hallens parkering Spisesalen Hallen 

Onsdag JS Ved søen bag hallen Sirus Sirus 

Onsdag MR Ved søen bag hallen Foredragssalen Sirius 

Onsdag TMR Ved søen bag hallen Delfi Sirus 

Torsdag AS Fodboldbanens parkering Frederiksminde Frederiksminde 

Torsdag GK Fodboldbanens parkering Jættestuen Frederiksminde 

Torsdag JB Fodboldbanens parkering Parnasset Frederiksminde 

 

Elevforeningen 
Det er på afslutningsdagen, 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.  

Skolekredsen 
Vi håber, at der er nogle af jer voksne, der vil indtræde i skolekredsen – det koster 100 kr. om året. 
Skolekredsen er skolens bagland, der vælger skolens bestyrelse på den årlige generalforsamling i 
foråret. Til efteråret bliver man indbudt til et møde med foredrag. Efter begge arrangementer 
byder skolen på middag og samvær. Medlemmer af skolekredsen modtager også Brøderupbogen 
til jul. 
Skriv en mail til kontoret@befs.dk, hvis I ønsker at blive medlem af skolekredsen. 
 
 
 

På gensyn og god sommer 
 

Kasper Luffe 
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