
 

 

Brøderup, den 19. december 2019 

Kære	forældre	og	pårørende	 	
 
Her er en lille julehilsen med informationer om den kommende tid på Brøderup. 
Husk, at I er velkomne til at deltage i vores jule-plenar den gamle gymnastiksal i morgen fredag kl. 
14.00 til ca. 14.45, hvor vi sammen ser tilbage på året fra sommerferien til nu. Efter plenar ønsker 
vi alle god juleferie, og der er hjemrejse. 

Torsdag	den	2.	januar	kl.	12.00-13.30:	Ankomst	på	skolen	efter	juleferien		
Ankomstdagen torsdag den 2. januar er en obligatorisk skoledag med undervisning. Der er ankomst 
kl. 12.00-13.30, hvor vi sidder klar til at modtage eleverne på kontoret. Om eftermiddagen har ele-
verne valgfag, og om aftenen er der fælles dansk undervisning. 

Onsdag	den	8.	januar	kl.	18.00-21.00:	Efterskolernes	Aften	
På Efterskolernes Aften holder vi åbent hus for kommende elever med deres familie. Aftenen hen-
vender sig særligt til unge, der ikke er tilmeldt skolen, og som gerne vil opleve og høre mere om 
Brøderup Efterskole. I må endelig give budskabet videre, hvis I kender nogen, som I vil anbefale at 
besøge skolen. Til det kommende skoleår er vi fuldt optaget, for pigerne gælder dette faktisk tre år 
frem og vi er også langt fremme med tilmeldinger på drengesiden. Tendensen er, at vi får fyldt sko-
len hurtigere end tidligere. Vi lukker ventelisten, når der står så mange skrevet op, at det ikke giver 
mening at skrive flere op. Se evt. nedenstående skema. 
 
 
Skoleår 

Piger 
indmeldte 

Piger 
venteliste 

Drenge 
indmeldte 

Drenge 
venteliste 

2020/21 optaget lukket optaget åben 
2021/22 optaget lukket Få pladser  
2022/23 optaget åben Ledige pladser  
2023/24 Ledige pladser  Ledige pladser  
24/25 Ledige pladser  Ledige pladser  

Skole-hjem-samtalerne	i	januar	er	flyttet	til	fredag	den	28.	februar	kl.	15-18	
Ministeriet har i år åbnet for terminsprøver i uge 4, hvor eleverne kan prøve præcis hvordan, at de 
skriftlige prøver kommer til at forløbe til maj. Dette sammenholdt med, at  den første standpunkts-
karakter blev afgivet til optagelse.dk allerede i november,  gør, at vi flytter skole-hjem-samtalen i 
januar frem til 28. februar, så har vi også har mulighed for at udlevere 2. standpunktskarakter til jer 
samtidig. 
Kontaktlærerne organiserer samtalerne, og I får besked direkte fra dem eller de unge.  

Skolerejsen	
Den 21. januar har vi rejseformiddag med eleverne, og derefter lægger vi den udførlige turbeskri-
velse på hjemmesiden. Vores vejledende pakkeliste kan I allerede nu se på hjemmesidens  



 

 

 
forældreinfo. I kan også se afrejse og hjemkomst dage i ferieplanen samt tidspunkt for, hvornår 
eleverne kan tage fra skolen op til vinterferien. 

SYGESIKRINGSKORT	+	PAS	er	ob	

ligatorisk	på	skolerejsen.		
Det gule sygesikringskort dækker ved rejser i Norden, og det er stadig obligatorisk at have pas med 
til rejsen gennem Sverige. I ugen op til afrejse indsamler vi elevernes pas og opbevarer dem, indtil 
vi sidder i bussen, hvor eleverne får dem udleveret, inden vi når grænsekontrollen.  
Eleverne må gerne medbringe deres egne mobiltelefoner.  
Alt på turen er betalt, men det vil helt sikkert være rart med lidt norske lommepenge til guf, soda-
vand, varm kakao o. lign. 
 
Husk, at der kun må pakkes i sportstasker (højst 12 kg bagage pr. elev). Vi skal have rigtig meget 
med derop, så der er ikke plads til kufferter i busserne. 
 
 

 
På vegne af personalet på Brøderup Efterskole 

ønskes I alle en glædelig jul og godt nytår! 
 
 

Kasper Luffe 
Forstander 

 
 
 
 

 
Pigerne vækkede drengene den 13. december med Luciaoptog gennem alle deres værelser.  
 


