Den 15. sept. 2017

Kære Forældre
Nyt fra Farsø Efterskole
Introtur
Alle elever kom godt frem til introlejren i onsdags. De gik langs vandet og løste opgaver undervejs.
Vejret har været godt - og stemningen er god. Vi kan ikke få armene ned over begejstring over den
positive indstilling, vi mærker fra alle. Idéen med en sådan lejr er, at ”ryste sammen” og lære
hinanden at kende på tværs af kontaktgrupper, klasser og linjer, det ser ud til at lykkes.

Weekender
Også i den kommende weekend ser det ud til at mange elever bliver og deltager i ”Performance
Weekenden”. Det er dejligt, men også forståeligt, at andre trænger til at komme hjem og slappe af
inden endnu en undervisningsuge dukker op.

Efterskolernes dag - søndag den 24. sept. - blivesøndag.
I den efterfølgende weekend den 22.-24. september hedder programmet ”Hængekøjer i Skoven”.
Også det, håber vi, mange har lyst til at prøve. Søndag skal alle elever være her, da vi har blivesøndag pga. Efterskolernes dag. Hvis de har været hjemme hos Jer på en kort weekend fra fredag,
så skal de være tilbage på Farsø Efterskole senest søndag formiddag kl. 10.00.
Vi holder som alle andre efterskoler åbent hus fra kl. 13.00-17.00, så kender I nogen, som I synes
skal besøge os, så reklamere endelig med tilbuddet. Vi har kaffe på kanden til alle😊

Cykelsponsorløb, onsdag den 27. sept. kl. 13.30
Onsdag den 27. sept. afholder vi et cykelsponsorløb, hvor vi håber, vi kan få indsamlet et stort
beløb, som skal bruges til to gode formål; dels at nedbringe prisen for Verdensborgernes rejser til
henholdsvis Island, Slovakiet og Tanzania og dels at indsamle penge til et træplantningsprojekt i
Tanzania - se vedhæftede omtale og bemærk, at sponsorsedlen skal udfyldes og afleveres senest
den 26. sept. Hjælp meget gerne Jeres unge mennesker med at få fundet nogle sponsorer.
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Forældremøde, torsdag den 28. sept. kl. 14.30
Årets første forældremøde bliver torsdag den 28. sept., hvor I vil få lejlighed til at møde de
forskellige lærere, som jeres børn har fået til fagene. Lærerne vil fortælle om de tanker de gør sig
med undervisningen og vise et par eksempler på de it-redskaber, vi bruger. Mødet er også en
anledning til at snakke med lærerne og fortælle om de erfaringer og tanker I har gjort jer med jeres
børns skolegang. Når mødet er slut kan eleverne tage med Jer hjem, da de har fri fredag den 29.
sept. i forbindelse med forlænget weekend.

Orientering torsdag d. 28. sept. om dykkerturen og helbredsoplysninger:
Forældrene til eleverne som skal deltage i dykkerturen bedes mødes i foredragssalen efter
forældremødet ca. kl. 16:00-17:00. Der vil vi tale turen igennem, udlevere og gennemgå de
dokumenter vi skal have underskrift på således at eleverne kan prøvedykke i Danmark og tage
deres dykkercertifikat i Thailand.

Vi opbygger kultur
Som sagt, er vi meget positive i forhold til opstarten med dette elevhold. Selvfølgelig er der ting,
der skal justeres og rettes til, men når vi hjælper hinanden, er vi overbeviste om at ting kan løses.
Hvis I hører om ting derhjemme, som I mener, vi skal vide eller hvis I oplever, at jeres barn er utryg
ved noget eller nogen, vil I så ikke være rigtig rare at kontakte os. Vi tror, at alle elever er indstillet
på at gøre deres bedste - herunder at overholde de regler og normer, vi har opsat, men det sker, at
nogen skal hjælpes på vej😊.

Med venlig hilsen
Søren Dolmer og Lone Primdahl
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