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Brøruphus, d. 16. januar 2020 
 
Indbydelse til Nye elevers dag 2020 på Brøruphus Efterskole 
 
Kære kommende elev på årgang 2020-21. 
Du har en plads på Brøruphus Efterskole årgang 2020-21, og du må være spændt! 
Det kan vi godt forstå, og vi håber, du allerede nu går og glæder dig til et fantastisk 
efterskoleår sammen med 180 andre nye elever. 
 
Vi inviterer derfor til Nye elevers dag søndag d. 29. marts 2020 kl. 12:30-17:00. 
Programmet for dagen byder bl.a. på orientering til dig og dine forældre om efterskolelivet på 
Brøruphus samt et møde med dit linjefagshold. Er du idrætselev så medbring idrætstøj, da du 
måske skal være fysisk aktiv. 
Vi har vedlagt et program, så du kan se, hvad der venter dig og dine forældre. 
 
Skolepengene for skoleåret 2020-21 vil udgøre 2450 kr. pr. uge. 
Kursusåret består af 42 skoleuger. I har desuden mulighed for at forlænge opholdet med én 
uge, da vi deltager i DGI Landsstævne i Svendborg i uge 26. Det er frivilligt og udløser ekstra 
betaling, men det fortæller vi mere om til Nye elevers dag. 
 
Ansøgning om statsstøtte til efterskoleopholdet sker ved, at I på Nye elevers dag udfylder et 
ansøgningsskema. Skolen ansøger herefter om tilskud til den enkelte elev og beregner på 
grundlag heraf den individuelle egenbetaling. 
Samtidig beder vi jer udfylde et skema med informationer til skolen samt valg af skolefag, så vi 
ved, om I vil have tysk eller fransk som 2. fremmedsprog. Begge fag tilbydes som 
fortsætterfag, og man kan kun vælge det sprogfag, eleven allerede er godt i gang med. Det er 
ikke muligt at vælge begge fag. 
Begge skemaer er vedhæftet denne mail, så I har mulighed for at udfylde dem inden dagen. 
Det er ikke krav, og hvis I er i tvivl om noget, så udfyld dem blot på dagen (vi har trykte kopier 
klar) og få os til at hjælpe jer. Det gør vi meget gerne. 
Begge skemaer afleveres på kontoret i løbet af dagen. 
 
Skoleåret 2020-21 starter søndag d. 9. august 2020 og slutter lørdag d. 26. juni 2021. Hvis du 
derudover vælger at deltage i DGI Landsstævne i Svendborg, foregår det fra mandag d. 28. 
juni til og med søndag d. 4. juli. 
 
Er du forhindret i at deltage i Nye elevers dag, eller ønsker du ikke længere pladsen, beder vi 
jer melde afbud til skolens kontor på telefon 8653 8900 eller mail: broeruphus@broeruphus.dk 
– gerne så hurtigt som muligt. 
 
Vi glæder os rigtig meget til at møde jer. 
 
 
De bedste hilsner fra alle os på Brøruphus, 
 
Andreas Vind 
Forstander 
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Program for Nye elevers dag på Brøruphus Efterskole 
Søndag d. 29. marts 2020 
 
 
Kl. 12:30 Ankomst og velkomst i lille hal 
 Fælles velkomst, sang og orientering om det kommende skoleår 
 
Kl. 13:30 Alle elever mødes i store hal til fordeling på linjefag og aktiviteter 
 
Kl. 13:40-14:45 Linjefag i fodbold, teater og musik 
 Andre elever: skoledragt, fotografering og fælles aktiviteter 
 Alle forældre: sang, fortælling og informationer i den lille hal 
 
Kl. 14:45 Fælles pause for alle elever i store hal (vand og chokoladeboller). 

Herefter fordeling på linjefag og aktiviteter. 
 
Kl. 15:00-16:10 Linjefag i håndbold, kunst og badminton 
 Andre elever: skoledragt, fotografering og fælles aktiviteter 

Alle forældre: kaffe/brød i spisesalen og forhal – samt aflevering af 
diverse papirer/skemaer og svar på spørgsmål ved kontoret. 
Årgang 2019-20 varmer op i store hal. 

 
Kl. 16:15 Gymnastikopvisning ved årgang 2019-20 
 
Kl. 16:45 Farvel og tak for i dag – og på gensyn søndag d. 9. august 2020 
 
 


