Glarbo d. 20/11 2018

Kære kommende elev og forældre
Nu nærmer tiden sig… vi kommer tættere og tættere på skolestart for jer – årgang 19-20. Vi håber I er
begyndt at glæde jer – det er vi!
Men før I starter, vil vi gerne se jer til en ”Nye Elevers Dag” og derfor indbydes I hermed til:

Fredag d. 22. marts kl. 16.00 (15.00 for hestelinjen) – ca. 21.
Vi glæder os til at se jer, og vi har forberedt dagen således, at I kan få flest mulige oplysninger om det
kommende skoleår.
Som elev vil du komme til at se skolen og møde din kontaktgruppe og en kontaktgruppelærer. Du skal
også deltage i en fælles lille løbetur sammen med din nye kontaktgruppe. Du skal løbe
morgenløbsruten på ca. 2,4 km, som løbes 4 gange om ugen, så du skal huske løbetøj. Der vil være
mulighed for bad bagefter.
Efter diverse informationer vil der til slut være individuelle samtaler mellem forældre/elev og
kontaktlæreren.
Programmet for dagen ser således ud:
Kl. 15.00:
Kl. 16.00:
Kl. 16.30:
Kl. 17.15:
Kl. 17.30:
Kl. 18.00:
Kl. 18.15:
Kl. 19.00:

Information ved ridelæreren: kun for elever, der er tilmeldt islands-hestelinjen (foregår i
foredragssalen)
Fælles velkomst i hallen
Løbetur i kontaktgruppen, snak med kontaktlæreren og evt. et bad.
For forældre er der fælles information ved Lars Fey
Fælles information for både elever og forældre: Bl.a. samlæst 9. + 10. klasse mm.
Der serveres sandwich + vand - ekstra drikkevarer kan tilkøbes
Information bl.a. om motion + udstyr
Orientering i kontaktgruppen
Individuelle forældre-elevsamtaler med kontaktlæreren. Når man er færdig med sin
samtale, kan man tage hjem, men man er også velkommen til at gå rundt og se nærmere
på skolens faciliteter. Vi forventer, at de sidste samtaler er færdige ca. kl. 21

Vi går ud fra, at I alle kommer, men skulle der være enkelte af jer, der er forhindrede, bedes I melde
afbud til Gitte på kontoret via mail eller telefon. Her kan I også kontakte os for yderligere spørgsmål:
kontor@himmelbjergegnens.dk / 86898399.

Med venlig hilsen og på gensyn
Forstander Lars Fey og viceforstander Anna-Mette Fischer

