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 Agerskov den 27. maj 2020 
 

Kære elever og forældre, skoleåret 2020 – 2021. 
Hermed inviteres I til ny elev dag søndag den 7/6. 

 
I er den heldige årgang, der får lov til at være de første, som får en virtuel ny elev dag! 

 
Vi vil rigtig gerne se og møde jer, men som verden/corona er lige nu, er det desværre ikke 
en mulighed med et fysisk møde. Derfor vælger vi den næstbedste løsning – vi mødes 
virtuelt. 
Vi vil gøre vores for, at I og vi bliver klædt bedst muligt på - både via info inden mødet og 
via snak på mødet.  
 
Program: 
13.00-13.30  Fælles webinar på Zoom med Lars Kristensen og Lars Hygum 
13.30-15.00 Kontaktgruppe møder på Zoom 
 
Med denne invitation sendes en vejledning til hvordan forældre kommer på vores intra, 
som hedder Viggo. Det er super vigtigt, at I logger på Viggo så hurtigt som muligt – gerne i 
dag – da det er der, I vil få information og mails fra nu af. 
 
Hvis I ikke har brugt Zoom før, er det en god ide at forberede jer ved at downloade appen 
eller åbne på Zooms hjemmeside. Det device, I bruger til mødet, skal have kamera og 
mikrofon. Hvis der er noget, I er i tvivl om, så ring til Stefan på vores kontor. 
Links til Zoom sendes ud på Viggo fredag den 5/6. 
 
Vi forventer, at alle elever og forældre (også forældrene til de kommende 2. årselever!) 
møder virtuelt op! Skulle man være forhindret, bedes I sende skriftligt afbud senest den 
4.juni. 

E-mail: info@agerskovungdomsskole.dk 
Velkommen til en god og udbytterig eftermiddag – vi glæder os til at se jer!! 

 
Med venlig hilsen, 

Personalet på Agerskov Ungdomsskole 
Lars Kristensen & Lars Hygum 

mailto:info@agerskovungdomsskole.dk

