Dalum, den 9. maj 2018
Hej med dig.
Så er det da vist på tide, at jeg sender et nyhedsbrev ud til dig og hele holdet.
Du får dette første brev, fordi du er meldt til vores 2. hovedforløbshold til efteråret. Jeg er ved at
samle alle enderne omkring jer – ønsker om værelser og linier med meget mere.
Budskabet er at fortælle, at vi starter skole den 3. september og at vi holder informationsmøde den
24. maj. Mødet starter med grill kl. 18.30 – og selve informationsdelen kl. 19.30.
Jeg vedhæfter en liste over holdet, som det ser ud lige nu. Hvis du mangler nogle navne på listen, så
sig det til dem eller mig, for så har jeg måske ikke fået alle papirer ind og på plads  Der mangler
uddannelsesaftaler for nogle få af jer, så hvis du ikke har styr på en aftale lige nu, så er det på tide at
få det – er du i tvivl om noget omkring lige netop din aftale, så ringer du bare til mig 
Jeg mangler information om værelse fra rigtigt mange af jer på listen. Så hvis du ikke endnu har
været inde og lave en tilmelding på vores hjemmeside www.dalumls.dk – så må du gerne gøre det
hurtigst muligt, så jeg kan få styr på, om du vil bo her, hvilket slags værelse, du ønsker – og ikke
mindst, hvem du evt. gerne vil bo sammen med eller ved siden af.
Det ville gøre mig rigtigt glad, hvis du kunne få det klaret i løbet af en uges tid – eller også til mødet  Når jeg har fået de sidste informationer ind fra jer, så kommer der et nyt informationsbrev
med flere detaljer omkring skoleopholdet.
Dette var første indledende nyheder fra mig – der kommer flere. Men savner du information om noget som helst, så ringer eller skriver du bare på dalumls@dalumls.dk. Facebook kan også bruges 
Det samme gælder naturligvis din læremester.
Håber du har og har haft en rigtigt god mini-ferie – alternativt god arbejdslyst  - til dig, din læremester og din familie – håber det bliver en dejlig en af slagsen. Vi høres ved om et par uger igen.
Vi glæder os til at se dig



Med venlig hilsen
Dalum Landbrugsskole

Gitte Borup
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