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Dalum, den x 2018

Nu nærmer tiden sig for din start til EUX Landmand og vi glæder os meget til at se dig.
Undervisningen starter mandag den 6. august kl. 09.30, hvor du skal møde på kontoret på Dalum
Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S, hvor din nye klasselærer Birgitte Hindse og
Nina Riis vil hjælpe dig med indkvartering. Herefter er der fælles morgenmad og introduktion af
ugens program. Der er desværre ikke mulighed for indkvartering søndag aften.
Den første introduktionsdag vil foregå på Dalum Landbrugsskole, hvorefter vi fra tirsdag tager en
overnatning ud af huset. Vedlagt får du det foreløbige program for den første uge og en pakkeliste
til turen.

Som noget nyt vil de praktiske timer foregår på afdelingen i Korinth i uge 33+34, samt et par uger
efter efterårsferien, hvor du vil komme til at bo på skolens afdeling i Korinth. I forhold til transport
til og fra Korinth, vil vi samle op på behovet for transport fra evt. tog og busforbindelser, når eleverne er startet.
På grundforløbet er der mobilfri undervisning, derfor indsamles medbragte mobiltelefoner ved undervisningens start.
Praktisk
Vigtigt! Du skal medbringe en rullemadras mål? Til din seng! , en køreklar cykel (der skal medbringes allerede første dag - vigtigt!), en bærbar PC til brug i undervisningen (meget gerne Windows), idrætstøj/sko og arbejdstøj. Bogpakke til dit forløb udleveres på skolen. Bøger kan i vid udstrækning lånes, men enkelte e-bøger skal der afregnes for. Der er gratis Wi-Fi på skolerne.
Hvis du har bestilt værelse på skolen gælder det, at hvis du er under 18 år og ikke har en uddannelsesaftale, bor og spiser du gratis på skolen. Du får her ligeledes vores prisliste, hvor EUX er den
første kolonne. Se desuden vores pjece med vores praktiske oplysninger.
Har du nogen spørgsmål inden din skolestart, så ring til os eller send en mail på
dalumls@dalumls.dk. Vi gør opmærksom på at skolens kontor er lukket i perioden xxxx . Skolens
mail læses med mellemrum hele sommeren, så hvis du har et spørgsmål, så er du altid velkommen
til at skrive til os.
Lærerne på Dalum Landbrugsskole glæder sig til at vi skal starte vores EUX-hold op til august. Vi
håber, at du glæder dig lige så meget.
Med venlig hilsen
Dalum Landbrugsskole
Gitte Borup
________________________________________________________________________________________________
DALUM LANDBRUGSSKOLE
Landbrugsvej 65
5260 Odense S
Tlf. 66132130
dalumls@dalumls.dk  www.dalumlandbrugsskole.dk

KOLD COLLEGE
Landbrugsvej 55
5260 Odense S
Tlf. 63132043  Fax 63132044
koldcollege@koldcollege.dk  www.koldcollege.dk

