Kære elever og forældre
Vi glæder os rigtig meget til at se næste år hold samlet mandag den 22. maj 2017, og vi tænker
også at I er ved at være spændte.
Nedenfor programmet for aftenen. Bemærk også de medsendte 4 bilag som vi rigtig gerne vil at I
kigger på og medbringer til nye elevers aften - gerne i udfyldt stand, så vi kan planlægge et rigtig
godt skoleår 2017-18.

Programmet for ”Nye elevers aften” mandag den 22/5-17:
Kl. 18.00- 18.45: Drop-in på Farsø Efterskole vi byder på en bolle og en kop kaffe samtidig med at
der er:
•
•
•

Fotografering i klasse 1.
Afprøvning af idrætstøj i klasse 3 og 4 (se bilag 3)
Besigtigelse af computer, som kan købes via Farsø Efterskole i klasse 5 og 6 (se bilag 4).

kl. 18:45 til 19:15 Vi samles i Hallen:
•

Film i hallen om linjerne som alle elever skal vælge, dykkerturen som alle kan vælge og de
rejsemål der tilbydes Verdensborgere (10. klasse) i skoleåret 2017/18.

Kl. 19.15: Sang og velkomst i hallen:
•
•

Præsentation af medarbejderne
Inddeling i kontaktgrupper, møde med kontaktlærerne, se værelserne og møde
værelseskammeraten.

Kl. 20:15: Forældrene vender tilbage til hallen, mens eleverne bliver i kontaktgruppen:
•

Information fra Lone og Søren, bl.a. kort fælles orientering om muligheden for at købe
computer via Farsø Efterskole og give en gave til et godt formål.

Kl. 20.50: Elever og lærere kommer tilbage i hallen til fælles afslutning:
Kl. 21.00: Kom godt hjem, - med mindre I vil høre mere:
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Ekstra information, hvis I føler, I har behov for det.
(se bilag 1 og 2):

Kl. 21:15

I klasse 3 og 4 er der mulighed for yderligere informationer om linjerne og
dykkerturen for Medborgere (8.- og 9. klasse), hvis der er behov for dette.
I foredragssalen kan kommende verdensborgere (10.kl) kan få yderligere information
om rejserne på VB-linjen.

Ca. kL. 21:40 I foredragssalen kan de kommende verdensborgere, som gerne vil høre om linjerne
og dykkerturen høre om dette efter orientering om rejserne.

Inden I forlader Farsø Efterskole den 22. maj, vil vi meget gerne, at I har afleveret disse sedler:
Bilag 1: Valg linje, rejser og gavebidrag
Bilag 2: Ansøgning om ekstra økonomisk støtte til VB rejsen - hvis I ønsker at søge tilskud.
Bilag 3: Tøjbestillingssedlen - hvis I ønsker at bestille sportstøj.
Bilag 4: Køb af computer - hvis I ønsker at købe en computer via Farsø Efterskole.

Hvis I ikke kan komme på nye elevers aften, vil vi meget gerne, at I kontakter os
forinden og sender bilag 1 og evt. også bilag 2, 3 og 4 retur til sd@f-e.dk
senest den 22. maj 2017.

Med venlig hilsen

Pva.
Medarbejderne ved Farsø Efterskole
Lone Primdahl og Søren Dolmer
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