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Dalum, den 6. juli 2018
Kære læremester 
Du har en elev som er tilmeldt 2. hovedforløb i uddannelsen til Landmand husdyr eller planter på Dalum
Landbrugsskole med skolestart mandag den 3. september 2018 og afslutning fredag den 1. februar 2019. Vi
arbejder på højtryk for at få samlet op omkring holdet og alle de ting, der skal være på plads.
Vi har udsendt brev til din elev med de samme informationer, som du nu også får. På skolens hjemmeside
findes der en særlig side med alle relevante info på www.dalumlandbrugsskole.dk – under uddannelser/grunduddannelser/2. hovedforløb – info frem til skolestart. Her ligger al den information, som hidtil er
sendt ud til eleverne og som jo også er relevant for dig samt alle relevante blanketter.
Til orientering får du listen over holdet pt, så du kan se, hvem din elev skal gå på skole med. Sammen med
dette brev får du desuden følgende sendt:
- Oversigt over løn m.v. i forbindelse med elevers skoleophold
- Aftaleblanket til brug for udfærdigelse af evt. aftaler mellem dig og din elev.
- Oversigt over ferie og refusionsperioder for skoleforløbet.
Holdets kalender medsendes ikke lige nu – men lægges ud på hjemmesiden i august
I kraft af sin uddannelsesaftale, skal eleven have udbetalt løn samt evt. befordringsgodtgørelse fra dig. Refusionsforløbet ser du i et af ovennævnte bilag. Hvis eleven indberetter befordring til os, bliver han/hun
bedt om at give dig besked om beløbets størrelse mhp udbetaling.
Hvis eleven er berettiget til at få betalt kost og logi – er du berettiget til fuld refusion – dog maks. Kr. 550,00
– hvis eleven vælger et dyrere værelse, er der ikke refusion for forskellen i prisen.
Hvis du mangler svar på noget, er du altid velkommen til at skrive til os på dalumls@dalumls.dk – eller ringe. Skolens Odense kontor er dog ferielukket frem til den 6. august. Korinth kontoret åbner den 30. juli. Vores mail læses jævnligt hen over sommeren – men ikke hver dag.
Så er der vist blot tilbage at ønske en rigtigt god sommer til dig og din familie samt dine medarbejdere – og
god høst, når det bliver tid for det 
Med venlig hilsen
Gitte Borup
Direkte tlf. 63 13 27 00
E-mail: gb@dalumls.dk
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