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Dalum, den 30. december 2018
Halløj derude i sommerlandet ☺
Vi arbejder på højtryk for at få samlet op omkring det hold som du skal starte på mandag den 4. februar
2019 med slutdato fredag den 28. juni 2019.
Jeg mangler stadig at få nogle aftaler på plads – men tænker at det sker inden så længe ☺. Jeres læremestre får også brev fra mig her i denne uge. Husk at der er en side med alle relevante info på
www.dalumlandbrugsskole.dk – under uddannelser/grunduddannelser – 2. hovedforløb - info frem til skolestart.
Jeg vedhæfter her listen over holdet, som det ser ud lige i dette øjeblik. Jeg vil bede dig se efter, om du står
rigtigt på listen – hvis der er noget, som du ikke er tilfreds med, så skriv til mig på dalumls@dalumls.dk – så
får vi det rettet. På listen har jeg anført de ønsker om værelse, som jeg har noteret. Der er 3 kolonner – 3
kategorier. Værelse med bad på gangen kr. 550,00 pr. uge – værelse med delebad (to om at dele et badeværelse – men har separat værelse) kr. 625,00 pr. uge og endelig værelse med eget bad til kr. 700,00 pr.
uge. Se den seneste prisliste, hvor der altid tages forbehold for ændringer. Jeg tager jer ind på jeres ønsker
efter tilmeldingsdato – vi har – som du ved – begrænset antal værelse med bad og toilet. Og der vil være
rigtigt meget tryk på værelserne i foråret, så vi prøver det bedste vi har lært at få jer samlet så godt vi kan.
Når du kommer på skole skal du i kraft af din uddannelsesaftale have løn samt evt. befordringsrefusion fra
din læremester – vedhæftet dette brev får du yderligere information om dette. Hvis du er berettiget til at få
betalt kost og logi fra din læremester, vil din læremester få fuld refusion – dog maks. Kr. 550,00 pr. uge. Jeg
vedhæfter information om disse ting også samt en side med praktisk info til skolestart.
Vi vedhæfter en aftaleblanket, som du og din læremester kan bruge, hvis der er behov. Evt. spørgsmål til
blanketten eller andet kan her i ferieperioden sendes til skolens mail – og ellers er vi tilbage fra juleferie
torsdag den 3. januar. Husk også at lave dokumentation på www.rejseplanen.dk til brug for evt. betalt kost
og logi.
Du får lige mit yndlings Gajol citat
Husk at smile – det er billigere end elektrisk strøm og det lyser mere op ☺

Til slut vil vi gerne ønske dig og din familie en rigtigt glædelig jul og vi ses i et herligt nytår ☺
Med venlig hilsen

Gitte Borup
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E-mail: gb@dalumls.dk
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