Agerskov den 5. november 2020
Kære kommende elever og forældre 2021 – 2022
Selvom det er mørkt og det kan virke, som om der er lang tid til august 2021, vil tiden
flyve afsted. Snart vil det blive lysere og pludselig er det sommer og august 2021.
At begynde på efterskole er et aktivt år. Et dannelsessår hvor vi sætter værdierne i
spil. Et år der kræver energi for at skabe et fællesskab, for at tage ansvar for egen
udvikling, læring og at få det bedste ud af de mange aktiviteter, der sker i løbet af
året.
Vi er med nuværende elevhold i fuld gang med at skabe et godt efterskoleliv med
masser af energi. Der sker utrolig meget hele tiden, der er meget på spil og der sker
enorm udvikling med den enkelte og i fællesskabet.
For at vi kan være godt klædt på til jeres efterskoleår, er vi allerede gået i gang med
planlægningen. Glæd jer, der er mange spændende arrangementer, ture og andet vi
vil ”udsætte” jer for. Vi vil i den næste tid og indtil sommeren 2021 udvikle og finpudse
en aktiv og spændende årsplan 2021 – 2022.
Vi er selvfølgelig berørt af situationen med Corona og er underlagt retningslinjerne
fra Børne- og Undervisningsministeriet. Vi har Corona procedurer, rejser og ture bliver
aflyst eller udskudt og besøg af gæster er begrænset.
Når jeg snakker med eleverne, siger de, vi mærker ikke meget til Corona, vi oplever
efterskoleliv og har mange fede oplevelser.
Hvordan det kommende skoleår vil blive præget af Corona er uvist, men vi håber,
krydser fingre og tror på det bedste.
Vi har ”kaffemøder” eller førmøder i februar for jer. Et møde, hvor vi fortæller, hvad
vi tilbyder i løbet af året og en form for forventningsafstemning. I vil senere få
indbydelse til kaffemøderne hvor vi forventer, at I deltager. Hvordan mødet afvikles,
vil I få besked om senere.
Vi har desuden et møde vi kalder ”Ny elevdag” for hele årgangen. En dag hvor vi er
helt skarpe på årsplanen, mange detaljer og mulighed for at møde jeres kontaktlærer.
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Dato, tidspunkt og form vil I ligeledes få senere.
Inden skolestart, skal I møde jeres kontaktlærer, hvor I lærer hinanden ekstra at
kende. Vi afholder mødedage inden skolestart, hvor personlige udfordringer, hjemve
og andet tages op.
Som skrevet er vi optimistiske og tror på vores ture . Vi har to forskellige obligatoriske
ture som er en del af skolebetalingen og ved siden af tilbyder vi flere valgfagsture,
som er frivillige og koster ekstra.

Obligatoriske ture:
Der vil være forskellige destinationer at vælge imellem, det er er i skrivende stund ved
at blive organiseret.
Skitur til… vi har endnu ikke valgt destination.
Endagsture til København, Tyskland og andre ”mindre” udflugter.
Valgfagsture vi tilbyder i skoleåret 2020/21:
Fodboldtur til en Europæisk topliga.
Svømmetur til Miami
Dykkertur til Maldiverne (vi arbejder pt. med andre spændende dykkersteder)
Vi deltager i Landsstævnet i Svendborg i sommeren 2022. Det er frivilligt og der skal
betales ekstra for den oplevelse. Prisen kender vi endnu ikke.
Vi kan næsten melde fuldt hus for elevholdet 21/22, der er få pladser tilbage. Hvis I
kender nogen, der vil et aktivt efterskoleår, så skub dem pænt og kærligt i vores
retning.
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Vi ser frem til at møde jer og vi gør alt for at sætte en spændende årsplan sammen til
jer.
Skolestart er søndag den 8. august 2021.

Følg med på vores hjemmeside, da den vil være en aktiv del af nyheder og andet
vedrørende skoleopholdet.
Hvordan udfordringerne med Corona vil være, må fremtiden vise, men vi er
optimistiske og tror på det bedste.
Med venlig hilsen
Personalet på
Agerskov Ungdomsskole
Lars Kristensen
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