INFORMATIONER TIL SKOLEN

Skoleåret 2020/21 på Brøruphus Efterskole
Bekræftelse af oplysninger fra tilmelding
Elevens navn: _______________________________
Valg af linjefag:
o Kunst
o Musik
o Teater

o Badminton
o Håndbold
o Fodbold

Mors og fars email-adresser:
Skriv venligst tydeligt

Nuværende skole:

Skal gå i:

à o Markspiller
à o Markspiller

o 9. klasse o 10. klasse

o Målmand
o Målmand

_____________________________________
_____________________________________
___________________________________________

Informationer om dig
Har du haft søskende på Brøruphus?
o Nej o Ja – hvem og hvornår:

Kender du andre, der skal gå her samme skoleår?
o Nej o Ja – hvis ja, hvem:

Er du diabetiker, lider du af en form for madallergi, eller er du vegetar eller andet, køkkenet
skal tage højde for, så uddyb det venligst her:

Tager du nogen former for medicin eller lider af sygdomme, vi skal vide noget om?

Valgfrie skolefag på Brøruphus
Der er en række obligatoriske fag på både 9. og 10. klassetrin. Tysk, fransk og fysik er valgfrie
skolefag i 10. klasse. Her på Brøruphus har alle elever tysk, fransk og fysik indtil fagsamtalerne i
november. Herefter kan de fravælges i 10. klasse, hvilket vi dog ikke anbefaler.
Af hensyn til holddannelse har vi allerede nu brug for at vide, om du ønsker tysk eller fransk.
Det er fortsættersprog, så hvis du indtil nu har haft fransk i stedet for tysk, kan du vælge fransk.
Det gælder for både 9. og 10. klasse. Franskholdet bliver kun oprettet, hvis der er flere end fem
elever på holdet. Hvis du har for få boglige timer, deltager du i praktisk arbejde.
o Jeg vælger tysk

o Jeg vælger fransk

Forventningsafstemning
Henvendt til forældrene. Jo mere vi ved, desto bedre kan vi hjælpe og støtte.
Har jeres barn modtaget specialundervisning?
o Nej
o Ja – i så fald hvilke fag:
Har jeres barn mødt særlige udfordringer, der kan få betydning for efterskoleopholdet?

Vurderer I som forældre, at jeres barn har behov for særlig støtte for at få et godt efterskoleår?

Er der andet, vi bør vide inden efterskoleopholdet?

Sedlerne hæftes sammen og afleveres på kontoret til Nye elevers dag søndag d. 29. marts 2020.
Vi har trykte eksemplarer liggende på kontoret, så I kan også vælge at udfylde sedlen på dagen.

