Idrætsefterskole
Gørlev den 29. maj 2019

Kære forældre
Hermed indbydes kommende forældre (uden elever) til hyggeligt samvær på skolen

Lørdag den 10. august kl. 10.00 til ca. kl. 16.00.
Formålet med dagen er, at forældre og skolens medarbejdere skal lære hinanden at kende, sådan at det
kommende års samarbejde kan blive så godt som muligt.
Programmet for dagen vil blive oplyst ved ankomsten, men vi ved af erfaring, at dagen vil indeholde en
let fysisk aktivitet. Derfor vil det være en fordel at være iført tøj der er behageligt at bevæge sig i, og
som passer til vejret. Det meste af programmet vil foregå udendørs. Der serveres mad, og der er
mulighed for at købe drikkelse.
Hvis I mod forventning ikke kan deltage lørdag, skal I sende en mail til kontoret@idraetsefterskolen.dk
senest den 15. juli.

Kære kommende elev/forældre
Så nærmer tiden sig, hvor du skal starte dit ophold på Gørlev Idrætsefterskole. Du skal møde

Søndag den 11. august kl. 14.30
Dagen vil indeholde følgende program:
Kl. 14.30 – 16.00
Indkvartering
Kl. 16.00
Velkomst i springcentret
Med hensyn til det du skal medbringe på skolen, henviser vi til vedlagte pakkeliste.
Vi vil gerne bede om, at I medbringer seddel vedr. niveaudeling i boglige fag samt en kopi af de unge
menneskers afgangsbevis fra 9. klasse. Kopien bedes afleveret på skolen lørdag eller søndag.
Vi glæder os til at modtage dig som elev på Gørlev Idrætsefterskole. Husk at få løbet et par gange om
ugen, så du er klar til at starte på et aktivt år på idrætsefterskolen.

Er der nogle spørgsmål i forbindelse med skolestarten, er I meget velkommen til at kontakte kontoret.

Med venlig hilsen
Niels Skak Jensen
forstander

Gørlev Idrætsefterskole
Kirkevangen 13
4281 Gørlev

Tlf: 58 85 51 64

Det bedste for mig
www.idraetsefterskolen.dk

CVR: 10 67 65 76
kontoret@idraetsefterskolen.dk

