
 

 

Brøderup, den 17. april 2020 

Kære	kommende	årgang	2020/21	og	jeres	forældre	
 

Vi er i fuld gang med planlægningen af jeres efterskoleår, og vi glæder os rigtig meget til at åbne skolen 
for jer alle den 9. august, hvor vi forhåbentlig kan mødes under mere normale forhold. 
 
Som lovet i seneste mail får I nu en række informationer om det kommende skoleår. Det er vigtigt, at I 
overholder de forskellige frister, der er beskrevet. 

Vedhæftet	denne	mail:	
• Fagbeskrivelser m. link til online-valg og prioritering af fagene og andre oplysninger. Her skal I bruge jeres 

elevnummer, som I finder på indbetalingskortet udsendt i seneste mail. I skal senest have valgt den 24/4 
• Folder med ”Vigtige praktiske meddelelser” 
• Ferieplan med obligatoriske skoledage i weekender 

Mødet	den	17.	maj	–	online!	
Vi må desværre erkende, at vi, som situationen ser ud nu, ikke kan gennemføre årgangens møde den 17/5 
med jeres fysiske tilstedeværelse på skolen. Vi fastholder dog dagen og gennemfører mødet i en online 
version. Vi udsender mere information om dette i starten af maj.  

Vejledning	til	obligatorisk	bestilling	af	årgangstøj,	som	alle	får	af	skolen:	
I perioden 20/4 til og med 3/5 er der åbent på leverandørens hjemmeside, hvor der er billeder af tøjet. 
Her skal i bestille jeres årgangstøj, der vil ligge klar på skolen første skoledag. 
http://skole-klubsalg.dk 
• Klik på overskriften ”Brøderup Efterskole 20/21” og bestil T-shirt og hættetrøje til ”0 kr.” 
• I rubrikken ”Navn på tøj” indtastes navn og efternavn. Forkort evt. til højst 12 bogstaver, som det 

skal trykkes på tøjet (ikke kælenavn). 
• Husk at udfylde rubrikken ”Elevnummer” 

Vejledning	til	bestilling	af	Brøderuptøj	(frivilligt	tilkøb):	
Fra mandag den 4/5 åbnes for bestilling af det øvrige tøj, sportstøj, taske, refleksvest mm., der kan købes 
med Brøderuplogo og navn, ligeledes på leverandørens hjemmeside, hvor der også er billeder af tøjet. 
http://skole-klubsalg.dk 
• Bestilling i maj vil være klar på skolen til skolestart. Der kan også genbestilles i løbet af skoleåret. 
• Husk at vælge ”Brøderup Efterskole” og følg ovenstående. 

Betaling	af	rate	2:	Frist	1.	maj	
Husk fristen for betaling af rate 2 på 4000 kr., som det fremgår af seneste mail. 
 
Vi følger løbende med i udviklingen omkring coronavirus-situationen og informerer jer, hvis der kommer æn-
dringer i forhold til ovenstående. 

 
Mange hilsner fra 

 
Kasper Luffe 
Forstander 


