
 

 

Kære elever og forældre 2021 - 2022 

Hermed invitation til NY-elevdag den 30. maj 2021 
 

Vi har valgt at holde NY-elevdag som et fysisk møde, men i en reduceret udgave i forhold 

til ”normale” omstændigheder. I skal møde i forhold til det program I finder længere 

nede. Det bliver desværre kun i ca. 1½ time, men vi mener det er vigtigt, at I kommer og 

møder os fysisk. 

 

Dagen indeholder 3 elementer. 

1. K-holdsmøde 1 time 

2. Fællestime elever/forældre ½ time 

3. Forfriskning – kaffe/kage/sandwich to go fra spisesalen. 

Mulighed for at runde kontoret for admin. spørgsmål. 

 

Det reducerede program er valgt, så vi ikke bliver Corona smittespreder, vi tænker hurtig 

ind – hurtig ud og så lidt matrix som muligt. Retningslinjerne er sidst i brevet. 

 

Alt afhængig om I skal begynde med K-holds møde eller fælles, vil vi prøve at guide jer så 

direkte til de lokaler I skal mødes i. Hvis I kender skolen, må I meget gerne finde den 

korteste og mest direkte vej til jeres mødelokale. 

 

Der vil være forfriskning i spisesalen, kaffe/kage/sandwich etc. Tænkt som to go. Er vejret 

fint, vil der være mulighed for at sætte sig i gårdhaven eller i Parken. 

 

Kontoret vil være åbent fra kl. 12.00 til 15.00, her kan I møde Susanne og Stefan og få 

svar på spørgsmål om økonomi, VIGGO og meget andet. 

 

For at finde ud af hvornår I skal møde, skal I finde jer selv på listen med alle 

kontaktholdene og se på de initialer jeres kontaktlærer har. 

Eksempel: 

Hvis kontaktlæreren har initialerne HH skal I møde kl. 12.00 i Gl. hal eller hvis 

kontaktlæreren har initialerne MHP, skal I møde i Klasse 7 kl. 14.00 osv. 

 

Der er ikke tilmelding, vi har en forventning om, at I kommer. Hvis I er forhindret, skal I 

skrive til info@agerskovungdomsskole.dk  

 

mailto:info@agerskovungdomsskole.dk


 

 

Program: 

Tid Aktivitet K – Hold lærer 

Kl. 11.00 – 12.00 K-hold SHJ, KN, SK, MHP 

Kl. 12.00 – 12.30 Fælles i Gl. hal SHJ, KN, SK, MHP, HH, KBJ, SF, LJ 

Kl. 12.30 Tak for i dag SHJ, KN, SK, MHP 

Kl. 12.40 – 13.40 K-hold HH, KBJ, SF, LJ 

13.40  Tak for i dag HH, KBJ, SF, LJ 

   

Kl. 14.00 – 15.00 K-hold MVS, RC, KI, MS 

Kl. 15.00 – 15.30 Fælles i Gl. hal MVS, RC, KI, MS, SH, CV, SM, CB 

Kl. 15.30 Tak for i dag MVS, RC, KI, MS 

Kl. 15.40 – 16.40 K - hold SH, CV, SM, CB 

Kl. 16.00 Tak for i dag SH, CV, SM, CB 

 

Lokalefordeling til K-holds møderne. 

Tid Klasse 7 Foredragssal Gl. hal Spring hal 
Kl. 11.00 – 12.00 SHJ KN SK MHP 

Kl. 12.40 – 13.40 HH KBJ SF LJ 
Kl. 14.00 – 15.00 MVS RC KI MS 

Kl. 15.30 – 16.30 SH CV SM CB 
 

I har i den seneste tid fået en del materiale og vil den 30/5 og efterfølgende modtage 

mere materiale. 

Vi er forholdsvis langt med planlægningen for skoleåret 21/22 og har taget udgangspunkt 

i, at efterskoleåret 2021 – 2022 bliver uden Corona afbrydelser med ture, rejser og meget 

andet. 

 

Retningslinjer: 

- Corona pas, I skal have en test der ikke er ældre end 72 timer. 

- Mundbind, når I bevæger jer på skolen. 

- Afspritning, vi har mange spritsteder. 

- Hold afstand.  

 

Vi glæder os til at se jer! 

 

Med venlig hilsen 

Personalet på Agerskov Ungdomsskole 

Lars H. og Lars K. 


