Den 25. august 2017

Kære Forældre
Nyt fra Farsø Efterskole
Introuge
Vi har haft en fantastisk første uge med masser af smil og gode snakke. Aktivitetsniveauet har
været højt, så alle glæder sig til weekend nu - uanset om den skal tilbringes her på efterskolen eller
derhjemme. Vi håber, at de meldinger I har modtaget er positive, og at jeres barn har mod på
mere. Alt begyndelse er er svær, og det tager tid at falde til og føle sig hjemme, men det
kommer😊. Vi medarbejdere har et super godt indtryk af elevholdet - dejlige unge mennesker,
som vi ikke ønsker at slippe igen før til næste sommer.

Skema - hold og valgfag
Ud fra tests og interviews har vi efter bedste evne sammensat de hold, som eleverne skal
undervises på i de forskellige fag. På begge linjer - Medborgerlinje og Verdensborgerlinje inddeles
eleverne på niveaudelte hold. Indholdet af undervisningen og målet (prøver til sommer) er ens på
alle niveauer, men undervisningsmåden og tempoet er forskelligt afhængigt af niveau. Eleverne har
også valgt valgfag i denne uge, så fra næste uge, tager vi hul på skemaet.
Alle elevernes skema er lagt ud på skolens hjemmeside http://f-e.dk/for-foraeldre/information-tilforaeldre/, så der kan I gå ind og se hvordan skemaet se ud for Jeres barn, - I skal bare bladre ned
igennem indtil I kommer til Jeres barn.

Weekender
Programmet i denne weekend kommer til at handle om mere ”ryste sammen” for de 86 !!! elever,
der har valgt at blive her.
De elever der tager hjem, glæder vi os til at se igen på søndag. De skal ikke være bekymrede for at
de ikke har været her første weekend - der kommer masser af muligheder senere. Når man har
været hjemme i weekenden, skal man være tilbage på efterskolen igen søndag aften i tidsrummet
19.00-21.30.
Næste weekend 1.-3. sept. har vi boldspil på weekendprogrammet. Lørdag den 2. sept. er der
samtidig elevstævne for alle tidligere elever, så den dag bliver her fuldt hus.
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Skolevejledning
Vi er allerede i det små påbegyndt vejledningsindsatsen og fortsætter i den kommende uge.
På næste fredag morgen vil vi bede Medborgerne (eleverne i 8. og 9. klasse) tage stilling til hvad de
kunne tænke sig at komme i praktik som i uge 45 2 uger efter efterårsferien.
Verdensborgerne (eleverne i 10. klasse) skal ikke i praktik men i brobygning, dvs. de skal være på 2
ungdomsuddannelser ligeledes i uge 45. Vi vil derfor spørge dem hvilke ungdomsuddannelser de
kunne være interesserede i at besøg, se vedlagte oversigt på næste side.
Når I snakker med Jeres barn derhjemme eller i telefonen i løbet af weekenden eller den
kommende uge må I meget gerne drøfte dette spørgsmål med dem.
I er også velkommen til at udfylde oversigten og sende den til Søren sd@f-e.dk
Med venlig hilsen
Søren Dolmer og Lone Primdahl
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10. klasse´s (Verdensborgernes) valg af brobygning i uge 45,
________ ______________________________________________
Elevnr.
Elevnavn
Prioriterer dine ønsker: 1, 2, 3 og 4. Du får mulighed for at prøve 2 uddannelser.
__________Bil, fly og andre transportmidler (mekaniker af enhver slags)
__________Bygge og anlæg (Murer, tømrer, maler, vvs - bygningshåndværker)
__________Bygnings og brugerservice (Pedel og service ass.)
__________Dyr, planter og natur (Landmand, gartner, dyrepasser)
__________Krop og stil (Frisør, kosmetolog, tandplejer)
__________Mad til mennesker (kok, tjener, bager, køkkenasssitent)
__________Medieproduktion (Fotograf, web-designer)
__________Merkantil (Kontor og salg i butik)
__________Produktion og udvikling (Smed, industriarbejder)
__________Strøm, styring og it (Elektrikker, It-supporter)
__________Sundhed, omsorg og pædagogik (Social/sundhedsmedhjælper, pæd.ass.)
__________Transport og logistik (chauffør, lagerarbejder)
__________HHX - gymnasiet på Handelsskolen (Revisorelev, bankelev, kontorelev)
__________HTX - gymnasiet på teknisk skole (Adgang til ingeniør, teknikker osv.)
Hvis du vælger alment gymnasium eller HF skal du stadig valg 1 og 2 ovenfor:
__________HF (2 årig)
__________HF (3 årig - for ordblinde)
__________STX (alm. Gymnasium)
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