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Dalum, den 22. august 2018
Hej med dig  og nu starter du snart på skole
Håber du trods alt har nydt sommeren og er klar til at komme på skole. Vi glæder os til at se dig mandag
den 3. september 2018 her på kontoret  du får også her opstartsprogrammet, så du kan se forløbet på
den første uge.
Hvis du skal bo her kan du komme og blive indkvarteret i løbet af formiddagen – kontoret åbner kl. 8.00 –
første faste programpunkt herudover er middagsmad kl. 11.45 i spisesalen. Alle er velkomne til at spise
med den første dag. Hvis ud ikke skal bo her, men gerne vil spise med i hverdagen, så kan du bestille delvis
kost til en fast ugentlig pris og så finder vi også ud af det.
Jeg vedlægger en liste over holdet, som det ser ud lige nu og har skrevet på, hvilket værelse, som du skal bo
på. Jeg vedhæfter også oversigten over, hvor værelserne er placeret på skolen. Lige nu bor I to steder – og
der er faktisk plads til, at vi kan få jer alle samlet i Kold’s bygning – men det kræver, at man vælger et værelse med eget bad eller et værelse med delebad. Kold 3. sal er værelser med eget bad – de sidste 4 værelser, der ikke er farvet på hhv Kold 1. og 2. sal er også værelser med eget bad. På Østfløjen stuen er nu placeret 1 enkelt sæt af jer på værelse med delebad og de 4, som har ønsket værelse med bad på gangen.
Priserne er henholdsvis pr. uge kr. 550,00 for værelse med bad på gangen, kr. 625,00 for værelse med delebad og kr. 700,00 for værelse med eget bad.
Da resten af vores værelser bliver beboet af eksterne studerende fra hele verden, så har vi brug for at vide,
om du er tilfreds med det værelse, som du lige nu står på – eller, om der er noget, som vi skal ændre, for
det kan blive svært at lave om, når vi først er i gang. Jeg har talt med langt de fleste af jer – men ikke nået
ud til alle. Derfor denne bøn om at du tager stilling til om det er ok med værelset ?
I denne omgang vil jeg også minde jer om, at få snakket de sidste praktiske ting på plads med jeres læremester. Hvis din læremester skal betale noget af dit skoleophold, så er det vigtigt at få udfyldt aftaleblanketten, som vi sendte sidst, men som også ligger her: https://dalumls.dk/2-hovedforloeb/#information-fremtil-skolestart – sammen med alt det andet, der er sendt ud til jer.
Hvis der er spørgsmål eller ønske om ændringer, så ring eller skriv – jeg er ikke på skolen mere i denne uge
– men ser mail – dalumls@dalumls.dk. Jeg glæder mig til at høre fra dig.
Med venlig hilsen
Gitte Borup
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