
 

 

Brøderup, tirsdag den 28. april 2020 
	
Kære	forældre	og	pårørende	 	
 
Her kommer seneste nyt om myndighedernes udmeldinger og nedlukningen af skolen. 
Der er desværre ikke nyt om genåbning af skolen, så skolen er fortsat nedlukket frem til den 10. maj. 
 
Vi er rigtig glade for vores digitale hverdag på skolen, hvor alle logger på kl. 8.45 til morgensang og fortsætter 
dagen med aktiv deltagelse i den obligatorisk undervisning, virtuelt samvær i kontaktgrupperne, de frivillige 
aftenaktiviteter, lektier og ugens afslutning med plenar. Det gør, at vi fortsat har en ramme for skolens fælles-
skab. Den triste hverdag under korona krisen kommer lidt på afstand gennem vores faste gøremål. 
 

• Folketingets efterskolepakke, der bl.a. sikrer øget støtte til nedbringelse af forældrebetalingen i april 
på op til 1000 kr. pr. uge, er forlænget til den 10. maj. 

o Vi afventer fortsat myndighedernes anvisninger på, hvordan tilskuddet beregnes. 
o Forældrebetalingen fortsætter efter myndighedernes anvisninger som normalt. 
o Skolen tilbagebetaler udgifter til madvarer og forbrug i lukkeperioden på op til 50 kr. pr. dag. 
o For privatheste refunderes skolens udgifter til foder i de dage, hesten er hjemtaget uden foder, på 

op til 33 kr. pr. dag. 
o Alle tilbagebetalinger opgøres og udbetales i én omgang, når vi kender retningslinjerne fra myn-

dighederne, og skolen er åben igen. 
o Ryttere og elever med egen hest træffer fortsat aftaler med John Hvalsø Saul om nødpasning og 

evt. hjemtagning af privatheste. John kommunikerer direkte med de involverede. 
 

• Efterskolepakken indeholder ekstra midler til familier, der er økonomisk ramt af Coronakrisen. Disse 
midler bliver udmøntet i en ekstra pulje til ”særlig elevstøtte”, som skolen råder over. Hvis I er kommet 
økonomisk i klemme, vil vi derfor opfordre jer til at søge ved at sende en mail til kontoret. 
 

• Ministeriets udmeldinger om UPV og sidste standpunktskarakterer betyder, at skolen skal lave den 
endelige uddannelsesparathedsvurdering i starten af juni, og det er også her, vi skal give de sidste 
standpunktskarakterer, der altså bliver ophøjet til eksamensresultat i år - så der er stadig noget at 
arbejde for i de boglige timer, hvilket også har været ministeriets begrundelse for den sene dato. 

 
 

 
 

Med venlig hilsen 
Kasper Luffe 
forstander 


