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Agerskov den 20.01.2021 

 

Kære elever og forældre 2021 – 2022 

 

I får hermed en lille hilsen og lidt forskellige informationer om den kommende tid. Vi 

er ”lukket ned” – 3 gange ØV ØV ØV! Eleverne er hjemme og modtager 

fjernundervisning/nødundervisning, det kender I sikkert alt for meget til. Som sådan, 

så går det okay med undervisningen, vi har ”desværre” god erfaring med det. Vi 

savner eleverne og den glæde og det fællesskab, vi har sammen på skolen. I skrivende 

stund, ved jeg simpelthen ikke hvornår, vi kan få lov at være sammen med vores 

elever igen, årgang 2020/2021??? Tålmodighed er en god følgesvend. 

 

Vi har inviteret jer til kaffemøder først i februar. Det er ikke muligt i weekenden den 

6. og 7. februar pga. de nuværende retningslinjer. Vi har valgt at udsætte alle 

kaffemøderne og giver besked om nye datoer eller en anden måde at mødes på, når 

det er muligt at planlægge igen. 

 

Kaffemøderne er tænkt som en forventningsafstemning, et møde hvor vi med en 

snarlig efterskole start, kan gå mere i detaljer med, hvad vi har af tanker og ideer med 

det kommende efterskoleophold hos os. Vi har erfaring med, at det sætter mange 

gode tanker i gang hos jer. Tanker om det at ”flytte” hjemmefra, at blive en del af et 

stort fællesskab, at skabe grobund for hvad der forstås ved et efterskole-

/kostskoleophold. Vi fortæller om dagligdagen, årsplanen og de til tider hektiske 

perioder med skolevirksomhed, en travl hverdag og andet efterskoleliv. 

Vi har selvfølgelig forventninger til jer elever, men også til jer forældre og ikke mindst 

til personalet og skolen – os selv, for at kunne give jer det bedste efterskoleophold. 

 

Vi er i gang med planlægningen af skoleåret 2021/2022. De første udkast til årsplanen 

er lavet, vi har ”huller” med barsler og gymnastiklærere, som skal udfyldes, vi er ved 

at bestille rejser til efteråret 2022 og håber det er muligt at komme ud i den store 

verden til den tid. Der er overvejelser med at optimere dagsplaner, kurser til 

personalet og meget andet vi være skal være skarpe på, inden den 8. august 2021. 

 

Vi har valgfagsrejser, som koster ekstra, men det vil I få mere besked om senere. 
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Landsstævnet er rykket fra sommeren 2021 til sommeren 2022. Det vil vi få mulighed 

for at blive en del af. Det er frivilligt, men I skal omkring september 2021 tage 

beslutning om I vil med. Det koster ekstra. 

 

I kan allerede nu, gå på vores hjemmeside og ”lege” med muligheder for et 

kommende skema. Vi kalder det, design dit eget skema. 

 

Vi vil i den kommende tid og indtil skolestart informere jer om det kommende skoleår. 

Det er altid godt at kunne glæde sig til noget nyt og spændende. Med god 

kommunikation mellem jer og os, vil vi alle være bedst klædt på, til det kommende 

skoleår. 

 

I forhold til økonomi, skolepenge, pris på valgfagsrejser, Landsstævne og andet, vil I 

blive informeret senere. Det er muligt at søge individuel elevstøtte. På hjemmesiden 

kan I under økonomi finde oplysninger om det. Det skal søges inden den 1/3. 

 

På nuværende tidspunkt har vi planlagt skolestart og andre møder, men som I kender 

det, så venter vi alle på, at det skal blive normale forhold, så det kan gennemføres. 

Indtil videre kender vi: 

- Skolestart den 8. august – klokkeslæt kommer senere. 

- Førmøder med kontaktlærere i uge 31 – fysisk på skolen og i visse tilfælde 

online. 

- Ny-elevdag for årgang 2021/2022 den 30. maj 2021 – fra kl. ca. 12 – 17. 

- Kaffemøder – Når vi kan. 

 

I skrivende stund mangler vi kun ganske få elever for, at vi kan melde alt optaget til 

skoleåret 2021 – 2022. Det bliver et super år, vi vil være max forberedte og klar til at 

møde jer – Vi glæder os! 

 

Med venlig hilsen 

Personalet på Agerskov Ungdomsskole 

Lars Hygum & Lars Kristensen 

 

 


