
 

 

Brøderup den 25. marts 2020 

Kære	kommende	årgang	2020/21	og	jeres	forældre	
 

Som I nok allerede har hørt, så er det udmeldt fra statsministeren, at alle skoler skal forlænge luk-
keperioden til og med 2. påskedag, altså mandag den 13. april, for at forebygge spredningen af 
coronavirus i Danmark. Derfor har vi valgt at flytte ”aprilmødet” til: 

Søndag	den	17.	maj	kl.	14:00	til	ca.	17:00	
Vi starter med at mødes alle sammen i idrætshallen, hvor vi glæder os til at byde velkommen til hele 
flokken af kommende elever og forældre. Vi har forskellige praktiske ting, der skal informeres om - 
dels til jer elever, men også til jer forældre. Det vigtigste med dagen er dog, at vi skal møde hinanden. 

Efter vi har været samlet i hallen, går I elever i foredragssalen for at få jeres plads, synge et par 
sange og få informationer om fag og det kommende år. Herefter forventer vi at tage det første hold-
billede. Samtidig er der informationer og møde med forældrene. Vi fortsætter bagefter fælles i hallen. 

Til sidst skal alle elever prøve årgangens Brøderuptrøje og den t-shirt, som er inkluderet i skolepen-
gene. Årgangstøjet vil være klar til jer på ankomstdagen.  
Der bliver også mulighed for at prøve det Brøderuptøj, man kan købe. Først i april kan billeder af 
tøjet til det kommende år med priser findes på vores hjemmeside. Tøjet bestilles og betales direkte 
til leverandørens hjemmeside og leveres derefter på skolen ved skolestart. 

Statsstøtteskema:	Frist	1.	april	
Det er fortsat vigtigt, at I udfylder statsstøtteskemaet, der kom med den første indbydelse, og sender 
det retur til skolen senest 1. april i underskrevet stand. 

Giv	os	besked,	hvis	I	er	forhindrede	i	at	deltage	
Der er ikke tilmelding til dagen. Vi håber dog, at I alle kan komme, men vi vil meget gerne høre fra 
jer, hvis I er forhindrede. 

Vi glæder os rigtig meget til at byde jer velkommen til denne dejlige dag, som er starten på et helt 
nyt kapitel både for jer og for skolen. 

 

Vi følger løbende med i udviklingen omkring coronavirus-situationen og informerer jer, hvis der kom-
mer ændringer i forhold til ovenstående. 

 

Mange hilsner fra 

 
Kasper Luffe 
Forstander 

Vigtige datoer og ferieplan for skoleåret udleveres på mødet, husk dog: 
 

Ankomstdag: Søndag den 9. august 2020 og hjemrejse: Fredag den 25. juni 2021 
 


