Dalum, den 20. december 2018
Hej med dig
Nu er praktiktiden snart slut, og vi glæder os meget til at se dig på 1. hovedforløb i perioden 11. februar – 14. juni.
Mandag den 11. februar fra kl. 9.00 kan du melde din ankomst i administrationen i Odense og få udleveret en nøgle til dit værelse. Til din orientering vedhæfter vi en deltagerliste, så du kan se, hvem
du skal gå på skole med. Send en mail til Gitte gb@dalumls.dk eller ring 63 13 27 00, hvis du har ændringer til listen.
PRAKTIKERKLÆRING I forbindelse med afslutning af praktikforløbet skal du og din læremester udfylde en praktikerklæring, og en kopi skal sendes til skolen inden skolestart eller medbringes den første
skoledag. Blanketten kan hentes på www.judd.dk. Bemærk at erklæringen skal svare til det speciale,
du arbejder med (husdyr, planter eller landbrugsassistent). Er du i tvivl, så kontakt os gerne.
PRAKTIKRAPPORT I den første uge skal der skrives rapport om dit praktiksted. Medbring derfor papirer med opgørelse over produktion og produktionsresultater. Arbejder du med husdyr, skal du bruge
oplysninger om den overordnede produktion og foder. Arbejder du med planter, skal du medbringe
sædskifteplan, markplan og gødningsplan. Desuden må du meget gerne tage billeder/video af bedriften til rapporten.
HVEM BETALER HVAD?? Vi opfordrer til, at du og din læremester allerede nu aftaler, hvem af jer der
betaler dit skoleophold. Vi har vedhæftet en skrivelse, hvor din læremester kan krydse af, hvad han
ønsker at betale. Din læremester modtager samme skrivelse. Vi skal have jeres svar senest første
skoledag, så vi undgår at sende regninger forkert.
SKOLEDAGE OG FRIDAGE Som kalenderen ser ud, er den eneste fridag i forløbet fredag den 31. maj.
Skoleforløbet slutter den 7. juni. Lørdag den 6. april er en skoledag. Det er en god idé, at du inden
skolestart aftaler med din læremester, om du skal arbejde eller holde ferie denne dag.
STUDIETUR - Studieturen går til Italien i begyndelsen af april. Vi vil rigtigt gerne høre fra dig, hvis du
gerne vil med – og du må meget gerne sende en kopi af dit pas ind til skolen eller komme forbi med
det. Vi vil også gerne vide, hvis du slet ikke skal med. Turen bliver gennemført sammen med eleverne
på studenterforløbet. Du kan godt begynde at glæde dig til en spændende og indholdsrig tur.
HEST – hvis du vil have din hest med på skole koster det kr. 650,00 pr. måned for boks og fold – du
skal selv sørge for strøpiller, foder og strøelse. Ring til Majken på 63132711 og bestil plads.
Har du spørgsmål til dette brev eller andet vedr. uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os. Vi
ses om ikke så længe ☺
Venlig hilsen og på gensyn
Dalum Landbrugsskole
Gitte Borup
Administrationsleder
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Det er aftalt, at læremester betaler kost og logi for eleven på baggrund af

sæt kryds

Eleven har mindst 5 kvarters transporttid fra hjem til skole
Elev og læremester har aftalt, at eleven skal gå på Dalum, som ikke er nærmeste skole

Eleven skal på www.rejseplanen.dk – gå ind og lave en dokumentation for transporttiden, som
skal medbringes sammen med aftalen.
Det er desuden aftalt, at læremester betaler følgende under skoleopholdet: Sæt kryds
Bøger
Kopiering, servicedesk samt indenlandske ekskursioner
Studietur (sæt x og skriv reg.- og kontonr. til evt. tilbagebetaling)
Der ønskes regning for hele skoleopholdet på en gang

Dato: ___________
_____________________________________________
Underskrift læremester
Dato: ___________
_____________________________________________
Underskrift elev
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