
 

 

Brøderup, den 12. juni 2020 
 

Kære kommende årgang 2020/21 og jeres forældre 
 

Nu nærmer tiden sig til vores online møde: 

Online møde for forældre og elever mandag den 15. juni kl. 17-18 
Link til mødet 
 
Mødet er et orienterende møde for forældre og elever med opsamling på de praktiske 
informationer, I allerede har modtaget og svaret på, samt yderligere information om næste 
skoleår. Det vil være muligt at stille uddybende spørgsmål undervejs på mødet via en skriftlig 
spørgsmål-svar-funktion. Formen er således korte oplæg fra vores side og oplæsning/svar på de 
spørgsmål, der måtte komme fra jeres side. I vil ikke kunne se hinanden under mødet, desværre. 
 
Vi er bekendte med, at der af nogle af jer kommende elever, der på mandag skal fejre sidste 
skoledag med jeres nuværende skole. Vi synes naturligvis, at I skal deltage i afslutningen af 
jeres nuværende skoleår - så må jeres forældre fortælle jer, om det vi har informeret om på 
mødet. Dette gælder også, hvis der er andre af jer, der har lignende arrangementer, I skal 
deltage i. Det er dog vigtigt, at mindst én forældre er med på mødet. 
 
Optakten til næste skoleår er, ligesom næsten alt andet i samfundet, anderledes end det, vi 
plejer. Vi er til gengæld af den overbevisning, at det er det, vi gør sammen, der gør en forskel, 
ikke de ydre omstændigheder. Vi ser frem til skolestart søndag den 9. august - først der starter 
efterskoleåret for alvor, og vi kan med fuldt fokus på jeres årgang skabe de bedste rammer for 
jeres år på Brøderup. Fra myndighedernes side er der endnu ikke nyt om retningslinjerne og 
rammerne for, hvordan vi må køre skolen fra august. Vi forventer at få de nye retningslinjer lige 
op til skolestart, så det er ikke muligt for os nærmere at beskrive, hvordan vi kommer til at 
indrette os. Erfaringen fra skoleåbningen viser heldigvis, at det er rimelige krav, vi bliver mødt 
med. 
 
Vi glæder os til at ”se” jer! 
 
Vi følger løbende med i udviklingen omkring coronavirus-situationen og informerer jer, hvis der 
kommer ændringer i forhold til ovenstående. 

 
 
 
Mange hilsner fra 

 
Kasper Luffe 
Forstander 
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