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Kære «Elev_Fornavn»

Dalum, den 27. december 2018
Cpr.nr.: «CPR_nr»

Vi håber du har haft en dejlig juletid og ønsker dig et fantastisk nytår. Vi glæder os meget til at se
dig igen mandag den 14. januar kl. 9.00 i klasse F5. Det vil sige at du skal møde tidligere på
kontoret til indkvartering og opstart. Hvis du meget gerne vil komme søndag aften, så ring til os,
så vi kan aftale nærmere.
I er 19 på holdet – Maria er nu – så jeg sender en liste med, men til gengæld får du forårets
kalender, som den ser ud lige nu, den aktuelle prisliste samt en praktikerklæring, som du skal
have udfyldt sammen med din læremester og medbringe, når du starter på skolen. Du får desuden
et print af det som gælder i forhold til løn under skoleophold – det vil ligeledes blive sendt til din
læremester – sammen med en blanket, der skal udfyldes såfremt din læremester betaler noget i
forbindelse med dit skoleophold. Hvis du er berettiget til at få betalt kost og logi, så er din
læremester ligeledes berettiget til at få fuld refusion – dog max. Kr. 550,00 pr. uge.
Husk at medbringe bærbar PC til undervisningsbrug. Du har jo boet her før, så du kender
værelserne og ved, hvad du skal medbringe. Desværre bliver vi nødt til at lave en midlertidig
indkvartering på dig og det øvrige hold de første 14 dage. Det beklager vi – måske finder vi et
plaster på såret for det bøvl, som vi på den måde udsætter dig for ☺ Skulle du være i tvivl, så ved
du, hvor du kan fange mig eller brug Facebook gruppen. Du skal – være opmærksom på at være
omfattet af en egen forsikring – snak evt. med dine forældre om det. Vi må som skole ikke forsikre
dig. Det er også ligesom sidste gang.
Jonas bliver er EUX koordinator og har lavet kalender og intro, undervisning starter jo med det
samme. Men den første dag ser således ud: Kl. 09:00 - velkommen ved JSM, bogudlevering

Kl. 11:00 - IT intro (genopfriskning) ved BAK og Kl. 12:30 - normal undervisning starter
Altså business as usual – og vi glæder os helt vildt til at se dig igen ☺ Happy New Year ☺
Med venlig hilsen
Dalum Landbrugsskole
Gitte Borup
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