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27. marts 2020 
 
Kære forældre og elever på årgang 2020/21. 
 
For få måneder siden reflekterede de færreste af os over coronavirus – og i dag er 
verden fuldstændig forandret. Alle er påvirkede af det, og alle mærker 
konsekvenserne. 
Her på Brøruphus er her fuldstændig stille. Eleverne er hjemme, hvor de modtager 
fjernundervisning i de boglige fag og dyrker deres linjefag på afstand. Vi forsøger at 
sætte gang i en masse online efterskoleaktiviteter, så vi holder fast i det gode 
efterskolefællesskab, men det er usammenligneligt med det, vi kan skabe på skolen. 
Jer kommende elever (og forældre!) lider også under, at I ikke har jeres vante hverdag, 
sociale aktiviteter og alt det, der skaber en meningsfuld hverdag. Men hold ud – for 
om få måneder venter et fantastisk efterskoleår, og forhåbentlig kan vi i foråret invitere 
til en Nye elevers aften, hvor vi fortæller meget mere, giver et skud optimisme og 
sparker forventningerne i vejret. For høje forventninger; det kan I godt have. 
 
Vi forventer at afholde Nye elevers aften tirsdag d. 9. juni kl. 18:30-21:00. Vi kan 
selvsagt ikke levere samme program/indhold, som vi havde tiltænkt, men vi kan 
alligevel sagtens klæde jer godt på til det kommende år, så I får de informationer, I skal 
have og forhåbentlig kan glæde jer til et fantastisk efterskoleår. Når de nuværende 
elever kommer tilbage, vil vi nemlig gerne bruge hver en time på at give dem alt, hvad 
vi har – også i weekenderne. Vi sender program og invitation på mail, når vi nærmer os 
og får en afklaring på tidsperspektivet. Vi er efterhånden blevet ret gode til at reagere 
fra dag til dag, så notér datoen med et vist forbehold for ændringer. 
 
Vi vedhæfter årsplanen for det kommende skoleår, så I får et overblik over særlige 
arrangementer, forældredage, ferie og meget mere. Kontakt os, hvis I har spørgsmål. 
 
Vi plejer at modtage en masse papirer og oplysninger fra jer, når I kommer til Nye 
elevers dag. Disse oplysninger beder vi jer sende til os elektronisk. 
Da det er følsomme personoplysninger (bl.a. CPR-numre), vi beder om, har vi købt et 
system, der kan håndtere disse ting på betryggende vis. Pga. persondataloven kan vi 
ikke modtage dokumenterne vedhæftet en almindelig e-mail. 
Vi skal have disse to dokumenter fra jer: 

§ Ansøgning om statslig elevstøtte 
§ Informationsseddel til skolen 

 
I skal gå ind på nedenstående side, hvor I skriver jeres navn og email, 
vedhæfter de fornødne filer samt skriver elevens navn i beskedfeltet. 
Når I klikker send, krypteres indholdet, og vi kan tilgå det hos os. Det 
slettes automatisk efter 30 dage. 
Link: 
https://app.safeshare.dk/sendsafe?company=brruphus-
efterskole_254  
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Vi ved af erfaring, at ansøgningen om statslig elevstøtte kan forvirre nogle, og vi har 
derfor en telefonisk hotline klar, hvis I har spørgsmål til udfyldelse. 
På alle hverdage i den kommende uge kan man tidsrummet kl. 09:00-13:00 ringe til én 
af nedenstående numre og få svar på eventuelle spørgsmål til udfyldelse. 
Tlf. 2877 6079 (Mette Kristiansen) 
Tlf. 6177 8727 (Jan Møller Nielsen) 
 
Vær især opmærksom på afsnit 2. Dette afsnit er kun til biologiske forældre! Både hvor 
forældrene bor sammen, og hvis en forælder bor alene med eleven. Såfremt de 
biologiske forældre bor med en anden ægtefælle/partner på elevens adresse, er det 
afsnit 3, der skal udfyldes. Skriv tydelig CPR nr. og e-mailadresse på dokumenterne. 
Elevnummeret kender I ikke og skal dermed ikke udfyldes. 
 
På informationssedlen til skolen beder vi jer om at fortælle os ”det hele”. Forstået på 
den måde, at det ikke hjælper jeres børn at holde informationer tilbage, fordi man fx 
ønsker at give dem en frisk start. Vi giver alle elever en fuldstændig frisk start, men vi 
kan gøre vores arbejde meget bedre, hvis vi er klædt bedst mulig på og kender 
elevernes baggrund. 
 
Vi håber, I har mulighed for at printe dokumenterne, udfylde, underskrive og tage et 
billede af dem/scanne, så de kan uploades og sendes til os. Hvis det volder 
problemer, så tøv ikke med at kontakte os. Og hvis det ikke er muligt at få dem udfyldt 
lige nu, så venter I og gør det, når I kan. Vi vil bare gerne have så mange som muligt 
ind nu, så vi kan begynde at søge statsstøtte og forberede det kommende skoleår, 
mens vi har god tid til det. 
 
Alt overstående ville være nemmere at fortælle mundtligt, men vi håber, det giver 
mening. Kontakt os hellere én gang for meget end for lidt. I skal i hvert fald ikke være 
et sekund i tvivl om, at vi glæder os til at møde jer på årgang 2020-21, og vi håber, I har 
det på samme måde. 
 
De bedste hilsner fra alle os på Brøruphus, 
 
Andreas Vind 
Forstander 


