________________________(elevens navn og efternavn)

Bilag 1

Valg af Linjer (for alle):
Linjefaget løber over hele skoleåret og indbefatter ud over tirsdag eftermiddag, 3 hele onsdage og
en linjefagsemneuge i uge 21. Eleverne kan derudover frit vælge valgfag mandag, onsdag og
torsdag.
Det vi ønsker at opnå med linjerne er, at eleverne kommer længere og dybere med den linje / det
fag som de har valgt. For at kunne komme videre i planlægningen af linjerne vil vi rigtig gerne, om I
derhjemme vil prioritere med ”1” og ”2” den linje, I helst vil vælge og den linje I næst helst vil
vælge. Vi håber at kunne give alle elever deres 1. prioritet. Præsentationen af linjerne findes her:
http://f-e.dk/bliv-elev/linjer/

Der er mulighed for ekstra præsentation af linjerne på Nye elevers aften 22/5 efter afslutningen.
Skriv ”1” ved den linje du helst vil på og ”2” ved den linje du næst helst vil på:
•

Friluftslinje

_________

•

Idrætslinje

_________

•

Praktisk / innovativ linje

_________

•

Kreativ linje

_________

•

Dans / Performance linje

_________

Valg af rejsemål på Verdensborgerlinjen (kun for elever i 10. klasse):
Verdensborgerne (Eleverne i 10. klasse) har en ekstra rejse. Rejserne indgår som en del af
undervisningen. Af hensyn til bestilling af billetter mv. så beder vi om, at I tilmelder Jer den rejse, I
ønsker at deltage i.
Præsentation af rejser findes her: http://f-e.dk/bliv-elev/efterskole-10-klasse/
Der er mulighed for yderligere præsentation af Verdensborgerlinjen og rejsemålene på Nye elevers
aften 22/5 efter afslutningen.
Se næste side ->

Viborgvej 71, 9640 Farsø, Telefon 98 63 62 22, Telefax 98 63 65 65, E-mail: info@f-e.dk, www.f-e.dk

Skriv: ”1” ved den rejse du helst vil på og ”2” ved din 2. prioritet.
__________ Jeg tilmelder mig Tanzaniaturen med en egenbetaling på kr. 13.500,Efter gavebidrag og indsamling ved cykelsponsorløb regner vi med at prisen kommer
ned på ca. kr. 12.500,__________ Jeg tilmelder mig Islandsturen med en egenbetaling på kr. 9.000,Efter gavebidrag og indsamling ved cykelsponsorløb regner vi med at prisen kommer
ned på ca. kr. 7.500,__________ Jeg tilmelder mig Slovakietsturen med en egenbetaling på kr. 5.000,Efter gavebidrag og indsamling ved cykelsponsorløb regner vi med at prisen kommer
ned på ca. kr. 3.500,Hvis det kniber med økonomien så er det muligt at søge et ekstra tilskud til nedbringelse af prisen.
Se særskilt ansøgning. For at holde ovennævnte nettopriser så lave er forudsætningen, at der er et
gavebidrag på kr. 200,- fra rigtig mange forældre se nedenfor.

Tilmelding til dykkerturen til Thailand:
Dykkerturen kan ikke vælges, hvis man tilmelder sig Tanzaniaturen, idet eleven får for mange
rejsedøgn i løbet af året. Dykkerturen kan i øvrigt vælges af alle øvrige elever og afvikles henover
uge 8 (vinterferien) og indebærer således en ekstra skoleuge. Se en film om turen her:
https://www.youtube.com/watch?v=leimBTqXl3M
__________ Jeg tilmelder mig dykkerturen til Thailand med en ekstra egenbetaling på kr. 9.000,-

Tilsagn om Gavebidrag (fra forældre):
Se vedlagte beskrivelse. Gavebidraget vil også blive omtalt på nye elevers aften.

____________________(navn)____________________CPR nr.:_________kr i gave.
____________________(navn)____________________CPR nr.:_________kr i gave.

__________________________________________________
Forældrenes underskrift

Afleveres på Nye elevers aften den 22. maj 2017, inden I tager hjem.
Viborgvej 71, 9640 Farsø, Telefon 98 63 62 22, Telefax 98 63 65 65, E-mail: info@f-e.dk, www.f-e.dk

Tilsagn om gavebidrag:
Vi tillader os at bede om en gave på kr. 200,- meget gerne fra hver af Jer forældre, som sender
Jeres barn på Farsø Efterskole i 2017-2018.
Årsagen til, at vi beder om en gave af en sådan størrelse er, at det er et krav fra SKAT, at vi skal
modtage minimum kr. 200 i gave fra mindst 100 gavegivere og at kunne opretholde godkendelsen
til at modtage fradragsberettigede gaver. Pengene vil alt andet lige være til gavn for eleverne på
Farsø Efterskole.

I får fradrag for gaven via skatten.
Det beløb, I vælger at give i gave til Farsø Efterskole forhåbentlig mindst kr. 200,- får gavegiver et
skattefradrag for. Dvs. en gave på kr. 200,- ”koster” gavegiveren kr. 140,- efter skat. Farsø
Efterskole sørger for indberetning til SKAT.

Hvad går gavebidraget til:
Det gavebeløb, I giver indgår sammen med det det beløb som indsamles ved cykelsponsorløb, som
afholdes lørdag d. 23. september 2017. Pengene, som I giver, går med ½-delen til det skoleprojekt,
vi støtter og besøger i Tanzania. Den anden halvdel går til nedbringelse af elevernes egenbetaling
til Tanzania, Island eller Slovakiet, med samme beløb til alle elever.

Hvordan opkræves gavebeløbet:
Hvis I på vedlagte spørgeskema giver tilsagn om at indbetale et gavebidrag, vil gaven opkrævet
sammen med forældrebetalingen i juli måned.

På forhånd tusind tak for Jeres gavebidrag.
Med venlig hilsen
Lone og Søren Dolmer, Forstanderpar
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