«Elevfornavn» «Elevefternavn»
Cpr. Nr.: «Cprnr»

Dalum, den 12. juli 2019

Kære «Elevfornavn»
Sommeren er her og lige ude på den anden side så starter skolen igen. Vi glæder os meget til at
se dig igen mandag den 26. august kl. 9.00 på kontoret til indkvartering og opstart. Hvis du meget
gerne vil komme søndag aften (ankomst efter kl. 17.00), så ring til os, så vi kan aftale nærmere.
Vi bruger også mandag eftermiddag og aften til fællesspisning, så reserver hele dagen.
Vedlagt dette brev får du en liste over holdet, holdets 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 op til kr. 550,00 pr. uge, så skal du medbringe dokumentation
fra rejseplanen.dk.
Udover fantastisk spændende undervisning af både Dalum- og HTX-lærere, som bare er så klar til
at, du kommer ☺ så bliver der også mulighed for en studietur i forløbet, den er der allerede
skrevet ud om i separat brev.
Husk at medbringe bærbar PC til undervisningsbrug. Hvis du har jo boet her før, så du kender
værelserne og ved, hvad du skal medbringe – og skulle du være i tvivl, så ved du, hvor du kan
fange mig. Hvis du ikke har boet her før, så kontakt administrationen omkring hvad du skal have
med til værelset. 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. Du har krav på at få betalt
befordring mellem hjem og skole i weekenden. Det skal du huske at have afklaret med din
læremester inden skolestart. Vedlagt får du også en oversigt over skolens ferieperioder og
refusionsforløbet.
Skolens Odense kontor holder lukket fra mandag den 8. juli til søndag den 4. august. Korinth
kontoret åbner ugen før. Hvis du i sommerperioden har nogle spørgsmål, så send en mail eller
brug jeres Facebook side. I uge 31 er Krestine på kontoret i Korinth.
Rigtigt god sommer til dig og altså vi ses den 26. august kl. 9.00 – vi glæder os ☺
Med venlig hilsen
Dalum Landbrugsskole
Gitte Borup
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