
 

 

Brøderup Efterskole den 30. juni 2020 

Kære kommende årgang 20/21 på Brøderup Efterskole 
Sommerferien står for døren, og vi er ved at lægge sidste hånd på forberedelserne til dit år på 
efterskole. Vi glæder os meget til at byde dig og din årgang velkommen.  
 
Som vi fortalte på det online møde den 15. juni, vil vi først udsende mail med de nye retningslinjer i 
forhold til forebyggelse af covid-19 i løbet af uge 32, da vi forventer, at der kommer ændringer fra 
myndighedernes side i løbet af sommeren.  
Vi vil dog fastholde programmet, hvor forældrene er på skolen indenfor nedenstående tidsramme: 

Ankomstdag: Søndag den 9. august kl. 14.30-18.15 
Kl. 14.30 Tidligste ankomst 
Kl. 18.15  Er dagen slut for forældrene, hvorefter vi for alvor tager fat på alt det nye. 
 
Programmet vi bl.a. byde på indskrivning, udlevering af værelsesnøgler, velkomst og møde med 
jeres kontaktlærer. 
 
På ankomstdagen vil der også være møde med John Hvalsøe Saul i gymnastiksalen for dem, der 
skal have egen hest med. 
 
Fra første dag medbringes almindeligt hverdagstøj og idrætstøj – både til inde og ude i alt slags 
vejr. Du får også brug for tøj til praktisk arbejde. Yderligere oplysninger finder du i det udleverede 
hæfte ”Vigtige praktiske meddelelser”, der også ligger under forældreinfo på skolens hjemmeside. 
Husk, at medbringe Højskolesangbogen, 18. udgave! 
 
Den første uge, har vi forberedt et koncentreret program, hvor vi selvfølgelig skal lære hinanden og 
stedet at kende. Den første weekend d. 15.-16. august er til gengæld en almindelig weekend, hvor 
det er muligt at tage hjem – eller at blive på skolen. 
 
Første torsdagsarrangement torsdag den 27. august er med Grundtvigforedrag på programmet, og 
vi håber, at det vil være muligt, at af jeres forældre eller pårørende må deltage. 
 
Lørdag den 12. september er der familiedag – denne dag er obligatorisk for eleverne, og vi håber 
at se jeres familie til en dag på efterskole – invitation følger efter sommerferien. 
 
Er du en af dem, der endnu ikke har fået sendt eller mailet os en kopi af dit afgangsbevis, 
beder vi dig gøre det snarest. 
 
Vi glæder os til at se dig. 
 

På vegne af personalet på 
Brøderup Efterskole 

 
 

Kasper Luffe 
Forstander 
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