Vesterlund, februar 2019.
Vesterlund Efterskole
Vesterlundvej 33
DK-7323 Give
T. 7573 6111
kontor@vesterlund-efterskole.dk
www.vesterlund-efterskole.dk

Til elever og forældre i skoleåret 2019 – 20.
Den 1. august er der vagtskifte i ledelsen. Ole og jeg trækker os tilbage efter 38 år på Vesterlund Efterskole.
Bestyrelsen har ansat Søren Haubjerg som skolens nye forstander. Søren kommer fra en stilling som
forstander på Onsild Idrætsefterskole.
Planlægningen af næste skoleår har for længst taget sin begyndelse.

Torsdag den 28. marts kl. 19.00 – 22.00 er der orientering om skoleåret 2019 – 20

Her følger en række nyttige oplysninger:

Kernefag:
Vi samlæser 9. og 10. klasse i det vi kalder kernefag: dansk, matematik og engelsk. Der vil dog være
perioder hvor 9. og 10. klasse arbejder årgangsdelt. Undervisning i dansk, matematik og engelsk er
obligatorisk for alle elever.
Prøveforberedende fag i 9. klasse:
Elever på 9. klassetrin undervises årgangsdelt i fagene tysk, fysik/kemi, geografi, biologi, historie,
kristendom, samfundsfag og idræt. Undervisningen er obligatorisk og fører frem til folkeskolens
afgangsprøve.
Fordybelsesfag i 10. klasse:
Elever på 10. klassetrin skal i skoleåret 19 – 20 vælge 3 fordybelsesfag blandt nedenstående muligheder.
På mødet den 28. marts vil hvert af fordybelsesfagene blive grundigt præsenteret. Du skal vælge dine 3
fordybelsesfag efter den 28. marts og senest den 8. april.









Basis lederuddannelse i samarbejde med DGI
Cambridge engelsk (kan afsluttes med certificeret prøve)
Fysik / kemi grundniveau (afsluttes med 10. klasseprøve)
Fysik / kemi højniveau (afsluttes med 10. klasseprøve)
IT- værksted
Materiel Design
Social Science
Tysk (afsluttes med 10. klasseprøve)

Gymnastik, sang og fortælling:
Det er obligatorisk for alle elever at deltage i de ugentlige fælles gymnastiktimer, træning til opvisning
samt deltagelse i opvisning.
Det er ligeledes obligatorisk at deltage i undervisningen i sang og fortælling.
Om valgfag:
Eleverne skal først vælge valgfag for efteråret 2019 ved skolestart.
Skolens 3 store profilfag FRILUFTSLIV – GYMNASTIK - MUSIK tilbydes uændret.
Og vi tilbyder fortsat en bred stribe valgfag.
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På Vesterlund Efterskole glæder vi os til at byde jer velkommen til åbningsmødet for elever og forældre:
Søndag den 11. august 2019 kl. 10.00.

Økonomi:
Elevbetalingen i skoleåret 2019 - 20 er fastsat til 2.495 kroner pr. uge – herfra skal fratrækkes statsstøtte.
De 2.495 kroner pr. uge dækker udgifter som er fælles for alle elever.
Vedlagt dette brev er en ansøgning om statsstøtte. Skemaet returneres til skolen enten med post, pr mail
eller afleveres senest ved orienteringsaftenen den 28. marts.
Indmeldelsesgebyret på 3.000 kroner dækker de beklædningsdele, som alle elever skal have. Fx
overtræksdragt og opvisningstøj til gymnastik.
Skolen råder over et ekstraordinært beløb til nedsættelse af forældrebetaling i særlige situationer – fx
hændelser som har ændret en families økonomiske råderum. Hvis I ønsker at komme i betragtning til et
beløb fra denne pulje skal I sende en begrundet ansøgning til skolens kontor senest den 8. april 2019.
Herefter vil de indkomne ansøgninger blive behandlet og I får snarest muligt en tilbagemelding, om I får
tildelt et beløb fra denne pulje.
Betalingen af skolepenge sker i 11 rater. I slutningen af maj udsender vi betalingsopgørelse.
Første rate forfalder til betaling den 1. juli 2019.

Vi beder jer endvidere være opmærksomme på:

Hvis en elev af den ene eller anden grund afbryder kurset før tiden, er eleven forpligtet til at
betale 4 uger fuldt ud fra den dato afbrydelsen finder sted.
Men der ydes kun statsstøtte til den dag en evt. afbrydelse finder sted.

Hvis en elev af andre grunde end sygdom afbryder skoleopholdet f.eks. ferierejse med
forældre, skal skolen tilbagebetale statstilskud til UVM. Denne manglende indtægt pålægger
vi forældrene. En uges frihed koster således kr. 3.800,Brobygning:
For elever, der skal i 10. klasse, skal der den 28. marts vælges, hvor man gerne vil i brobygning. Hver elev
vælger 2 steder og brobygningen kommer til at ligge i uge 46.

Bilag vedlagt dette brev:
Vær opmærksom på vedlagte bilag ”Aktiviteter forbundet med forhøjet faremoment” og
”samtykkeerklæring”.
Vi beder jer udfylde, underskrive og returnere til skolen enten med post, pr mail eller afleveres senest ved
orienteringsaftenen den 28. marts.
Samtidig er vedhæftet skemaet ”Spørgeskema elever med særlige behov”. Dette skema bedes udfyldt når
eleven har modtaget sidste standpunktskarakterer og returneret senest d. 1. juni 2019.
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Om dragter og tøj:
www.vesterlund-efterskole.dk
Indregnet i egenbetalingen er alle de dragter/tøj, som er fælles for alle elever. Disse dragter/tøj skal
eleverne først prøve efter skolestart.
Mange elever ønsker herudover at købe diverse tøjartikler med Vesterlund logo.
Den 28. marts kl. 18 – 19 er der mulighed for at prøve og bestille tøj med Vesterlund logo, som ligger klar,
når eleverne ankommer til Vesterlund den 11. august 2019.
I kan allerede nu se tøjet i vedhæftede, og det vil senere være muligt at købe tøjet i vores webshop.
Evt. bestillinger betales enten med kontanter eller med mobilepay på dagen.
Det er ikke noget eleverne skal købe – det er en mulighed.
På gensyn til orienteringsaften
vedrørende skoleåret 2019 – 20 torsdag den 28. marts kl. 19.00 – 22.00.
Vi mødes i Springcenteret til fælles velkomst.
Det er vigtigt, at I så vidt muligt kommer denne aften både kommende elever og forældre!

Vi ser frem til det kommende samarbejde.

På vegne af medarbejderne og kommende forstander Søren Haubjerg
Venlig hilsen
Anne Nyhus & Ole Kirk
forstanderpar
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