Mandag
Morgenmad LØ, SJ
Samling: EJ
10.5 Dansk KK
10.6 Dansk SP
10.7 Dansk LP

Rebgøring/ klasse-møder

9.9 Tysk LB
9. inkl. LP (LL)
10 Fysik PS
Valfag

9.9 Engelsk LB
10.S1 Sport
10.S2 Sport
10.S3 Sport
10.H MSB/CG

Tirsdag
Morgenmad LØ, SS
Samling: SS, LP
10.5 Mat SS
10.6 Dansk SP
10.7 Dansk LP

Mellemmåltid (SP)
9.9 Idræt SP

Frokostansvarlig: Sort fed
Sygevagt efter frokost: Hvid fed

Aftenlærer 1

Stilletime (alle aftenlærere)
Alle aftenlærere

16:30 - 17:15 Rengøring
Stilletime (alle aftenlærere)
Alle aftenlærere

Mellemmåltid (aftenlærer 1)
Aftenlærer 1

Stilletime (alle aftenlærere)
Alle aftenlærere

Mellemmåltid (aftenlærer 1)
Aftenlærer 1

9.9 Naturfag MSB
10.S1 Sport
10.S2 Sport
10.S3 Sport
10.H ER

14:00
Fodb.dr.: CSI,ER,KK,MC,PB,RP,SJ,SP,UN
Fodbold piger: MD, LL
Hådbold drenge: MBR, AG
Hådbold Piger: LH, MBE
Next level: TT
Dans: DC, CG
MTB: CMR

9.9 Dansk LP
10.S1 Sport
10.S2 Sport
10.S3 Sport
10.H MSB/CG

10.5 Engelsk MC
10.6 Engelsk MD
10.7 Engelsk LB

13:15 - 14:15 P-møde / Fagsamarbejde 10.5 Engelsk MC
10.6 Engelsk MD
10.7 Engelsk LB

Fagsamarb. 10.S og 10.H

10.5 Mat SS
10.6 Mat MSB
10.7 Mat PS
LL (ekstra mat)
9.9 Dansk LP
10.S1 Sport
10.S2 Sport
10.S3 Sport
10.H MD

Fagsamarb. eng: MC,MD,LB,
Fagsamarb. dansk: LP,SP,KK

Frokostvagt:
AG,RP,PB,MBR,JK,MD,LB,MSB

Fodb.dr.: ER,MC,PB,RP,SJ,SP,UN
Fodbold piger: MD, LL
Hådbold drenge: AG, MBR
Hådbold Piger: LH, MBE, OB
Next level: TT
Dans: DC, CG
MTB: MR

10.S1 Sport
10.S2 Sport
10.S3 Sport
10.H ER

Torsdag
Morgenmad LØ, CS, LB
Samling: LB, AG
10 Tysk LB
10 TyskF OB
9.9 Dansk LP

(RES. Til andre p-møder, såsom
vær.lær.møder, f-lær-møder mv.)

Frokostvagt: AG,SP,OB,MBE,ER,
CSI,LH,MBR

Dannelsestime: Alle f-lærere
pånær MR

9.9 Engelsk LB
10 Fysik F MSB
10 Tysk F OB
Håndbold Club MBE, LH, AG, MBR
Valfag
VFF Styrke CSI

Onsdag
Morgenmad LØ, KK
Samling: EJ+KK
10.5 Dansk KK
10.6 Dansk SP
10.7 Dansk LP
Ekstra Dansk EJ?
9.9 Tysk LB
10.S1 Sport
10.S2 Sport
10.S3 Sport
10.H MD

Fags. Mat: LL,MSB, PS, SS,

Frokostvagt: AG, SP, MC, MBE,LP,LH, Frokostvagt: AG,SP,LB,PS,SJ,LL,CG,KK
TT, LB

9.9 Kulturfag PS

10 Tysk LB
10.H EJ
9.9 Kulturfag PS
Håndbold morgentræning MBE
Valfag
FYSIO

Håndbold klub drenge:
AG, MBR
17:00 - 18:00 Stilletime (alle aftenlærere)
Alle aftenlærere

15:00 16:30

Pause

13:15 14:45

Mødebånd

Frokost

11:30 - 12:45

10:00 11:30

9:40 - 10:00

9.9 Matematik LL
8:10 - 9:40 10.S1 Sport
10.S2 Sport
10.S3 Sport
10.H EJ

7:15 - 7:40
7:40 - 8:00

Mellemmåltid (weekendlærer)
Weekendlærer

13:30 - 15:00 Linje
Fodb.dr.: CSI,ER,MC,PB,RP,SJ,UN
Fodbold piger: LL
Hådbold drenge: MBR, (OB)
Hådbold Piger: LH, MBE
Next level: TT
Dans: DC, CG
MTB: MR

Linje-koord.-møde / (linje-ansvarligmøde)

12:30: Frokostvagt:
SP,MSB,MBR,PS,KK,CSI,LL,MR

Rengøring

9.9 Naturfag MSB
10. kl. HI KK, LB, PS,ER, (LH)
10.S1 Sport
10.S2 Sport
10.S3 Sport

9.9 Matematik LL
10.S1 Sport
10.S2 Sport
10.S3 Sport
10.H ER

Fredag
Morgenmad LØ, CS, MSB
Samling: PS, MSB
10.5 Dansk KK
10.6 Mat MSB
10.7 Mat PS

Bemærkninger til årsplan 2022-23
Morgenrutine:
LØ ringer med klokken, og eleverne står op.
Morgenmad –+LØ og en lærer/leder siger godmorgen til eleverne, krydser af og LØ tager imod elevernes
sygemeldinger - sygemeldinger for lærere sker på EJ’s telefon senest kl. 7:30
Alle elever skal være til morgenmad senest 7:30 (her møder også samlinglærerne ind, så den ene kan hente de evt.
manglende elever inden samling kl. 7:40
LØ har overblikket over, hvem der ikke står op om morgenen, og hun giver F-lærerne besked, når hun finder det
nødvendigt.

Samlinger:
2 lærer deltager på samling - én holder samlingen, og én ser om eleverne sidder på deres plads.
Bemærk, at ved anderledes dage, aktiviteter, fagdage og prøver bibeholdes samlingen, og ansvarlige for samling
sættes på af tovholderen/udvalget!

Standertimer à 2 ugentlige samlinger:
EJ har i dette skoleår 2 ugentlige samlinger i stedet for standertimer.

Middagspause/ -vagter:
SP og AG er ansvarlige for hver dag at sætte rammerne omring frokosten. Herudover er der hver dag skemasat 5-7
lærere, der sidder ved deres familiegrupper og nyder bordfællesskabet og hjemligheden der. Det øvrige personale, der
ønsker at spise frokost, sætter sig et vilkårligt sted i spisesalen.

Rengøring og tjanser:
Udover den daglige rengøring i middagspausen, gør eleverne rent to gange ugentlig:
Tirsdag kl. 11.30-12.15 Område- og værelser: SJ + et Værelseslærerhold (der findes 2 værelseslærerhold på hver især 8
lærere). Værelseslærerholdene er delt sådan at den del, der ikke har rengøring, kan mødes i klasser/fagteams osv.
Fordybelseslærere i det ene hold og prøveklasse-lærere i det andet.
Fredag kl. 11.30-12.15 Område- og IVK+JK+LØ+MSB+SP+PS værelsesrengøring
Bemærk, at ved anderledes dage, aktiviteter, fagdage og prøver bibeholdes rengøringstiderne med de sædvanlige
teams i det omfang, det er muligt!
Derudover deltager eleverne i det daglige i køkken- og rengøringstjanser - LØ laver en fordeling på familiegrupper,
som F-læreren bemander med sine elever og skriver det ind i Viggo.
Den daglige områderengøring tilses af LØ, som fortager de nødvendige tiltag, hvis det er nødvendigt!
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Aftenvagter:
Aftenvagt 1/ Aktivtietsvagten: Efter endt skema (typisk kl. 14:45) til kl. 23.00
Aftenvagt 2/ Opsøgende omsorgsvagt: kl. 17.00 til 24.00
Aftenvagt 3/ Praktisk vagt/kampvagt: kl. 17.00 til 23.00
Vagtholdene fordeler sig på følgende måde:
Mandag
MSB+SP+PS+IVK/JK/SJ
+NJ(fra 1.marts)
•
•

Tirsdag
OB+CMR+KK+TT+ER
LL/UN(skifter midtvejs)

Onsdag
MC+LB+MD+RP+CG/DC+NB

Torsdag
PB+MR+LP+CSI+CL

Kamp-vagter der lægger sig på Aftenvagt 3 lidt på skift mandag, onsdag og torsdag: AG, LH, MBE
SS indgår lidt på alle dage.

Bemærk, at modtagevagter/lukkevagter, som falder på en hverdag i forbindelse forlænget weekender/ helligdage
planlægges af den pågældende dags vagthold!!

Aftenaktiviteter
På hver aftenvagt hele året er der én eller flere aktiviteter – det kan være obligatoriske aktiviteter; valgfagslignende
aktiviteter, som strækker sig over flere gange; en ’engangsaktivitet’ og meget andet ...
Aktiviteterne planlægges af vagtholdet, som laver en oversigt for en kortere eller længere periode over aktiviteterne
– denne oversigt præsenteres for eleverne; hænges op på opslagstavlen ved kontoret og lærerværelset; og afleveres
til SS, der også laver holdlister, hvis der er brug for det samt evt. koordinerer aktiviteterne.

Lektie-/ stilletime
Hver dag mellem kl. 17.00-18.00 har eleverne en kombineret lektie- og stilletime. Elever kan IKKE forlade skolen i
stilletimen, mm. De har planlagt træning.
Bemærk, at ved anderledes uger samt diverse prøver bibeholdes lektie-/stilletimen!

Weekendtilsyn mm.

Fredagsvagten er på fra 14:45 fredag til lørdag kl. 9:30.
Husk at fordele tjanser vha. tjans-skemaet på Viggo og hold weekend-samling kl.11:15 (fast tidspunkt).

Lørdagsvagten: lørdag 9:30 til søndag 9:30.
Søndagsvagten: søndag 9:30 til søndag kl. 23:00
Søndagsnattevagt: Kl. 20:00-07:00
Ved flere end 65 elever i huset, kommer der ek X-tra-vagt på lørdag som
udgangspunkt fra 18:00-24:00
Køkkenbemanding i weekender
Som udgangspunkt sørger vagten for mad til eleverne i weekenden.
Ved flere end 65 elever møder køkkenpersonalet ind til aftensmaden fredag, lørdag og søndag aften; og ved flere end
90 elever møder køkkenpersonalet ind til aftensmad fredag, lørdag og søndag samt brunch lørdag og søndag.
Ved andre arrangementer i weekenden laver tovholderen individuelle aftaler med SLA seneste onsdagen inden.
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Fagsamarbejde & -formænd i de boglige fag
Faglærerne har ugentligt et fagsamarbejdsmøde, hvor der tages hånd om det praktiske vedrørende undervisningen.
Der er lagt en fast møde-mulighed ind i skemaet efter spisning for de fleste fag. Fagmøder kan dog lægges anderledes,
hvis det ønskes.
Fagformændene er tovholdere på faget med følgende opgaver:
- Tager initiativ til samarbejdet omkring fælles årsplaner
- Holder sig orienteret i de nye prøvevejledninger (udkommer typisk i december) sammen med resten af
fagteamet, og eventuelle ændringer tages op fælles. Fagformænd
Dansk LP, Engelsk LB, Matematik + fysik + naturfag + Kulturfag PS, Tysk LB.

Tirsdagsmøder
Mødetiden tirsdag fra 11.30 til 12.15 vil det kommende år primært blive brugt på planlægningsmøder omkring hh.
Prøveklasserne og fordybelsesklasserne.
8 værelseslærer er hentet i prøveklasserne, mens de andre 8 er fra fordybelsesklasserne. Således kan den ene halvdel
mødes, mens den anden halvdel plejer omgang med værelserne imens de gør rent.
Mødetiden tirsdag fra 13.15-14.15 vil det kommende år primært blive brugt på P-møder, hvor man deltager alt efter
relevans; derudover vil der være en række pædagogiske møder for bland andet faglærere/klassens lærere.

Dannelsestime/ fortælletime/ værelsesmøde
Onsdag inden middag fra 11.30 til 12.15 vil som tidligere være tid sammen med eleverne omkring vores dannelsesmål,
og vil i det kommende år primært bestå af dannelsestimer, værelsesmøder og klassemøder.

Pædagogiske møder/dage/ aftener samt Halvårsmøde
Vi starter året med 4 pædagogiske dage fra d. 1.-4. august, som bliver en blanding af p-møde, forskelligt
fagsamarbejde og individuel forberedelse.
I løbet af året ønsker vi at lave en række fælles møder, hvor vi kan nørde omkring relationer, værdier & dannelse;
samt hvad det vil sige at være ansat på HEE.

Planlagt fravær i forbindelse med ferie og kurser mm.
Læreren planlægger undervisning – helst i samarbejde med en kollega, som eleverne kan arbejde med i de
pågældende timer. Læreren informerer inden og deler materialet med eleverne via Viggo!

Sygemelding:
I tilfælde af sygdom ringes der til EJ’s mobil kl. 07.15, hvor man kan sygemelde sig. Hvis den sygemeldte har aftenvagt
samme dag, udgår denne vagt, og de to øvrige vagter fordeler sig på en aktivitet og på Nytorv.
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Ansvarsområder og andre opgaver:
AMR LP
AKT-ansvarlig & mentor LP
Elevrådet SP
Fysioterapeut LL
Linjefagsansvarlige DC+ER/CSI+LH+MR+TT
Paintball CMR Kano og kajak samt diverse omkring sikkerhed IVK+PF
Personalerepræsentant MBE
Skolevejledningsansvarlig MSB
Styrkerum AG+LL
Tillidsrepræsentant LH
Valgfagskoordinator LH
Gang/værelses-udvalg: LP+MBE+LH+LL+MD+PB
Aftenaktivitets-udvalg (igangsættere, ikke eneste drivere): LH, MC, AG

Generelt om anderledes dage, aktiviteter samt fag- og linjedage ...
Som udgangspunkt følger disse dage tidsplanen for normale dage, hvis det er på en hverdag - vær opmærksom på
friskolens skema og planlæg ift. dette; dvs. morgensamling alle dage samt rengøring tirsdag og evt. fredag bibeholdes!
Bemærk, at eleverne skal have mindst 2 lektioners undervisning om for- og eftermiddagen, og der skal være
personale på, indtil vagten møder ind.

Tovholder for aktiviteten er markeret med ’fed’:
Tovholder har ansvaret for at følgende opgaver i forbindelse med anderledes dage og aktiviteter bliver
varetaget/uddelegeret:
•
•
•
•
•

- Starte en tråd eller indkalde til et møde ca. halvanden måned før arrangementet til dem, der skal hjælpe.
Evt. skrive ud hvornår folk helst vil have vagter, hvis det er over en weekend.
- Lave en plakat vedrørende arrangementet eller uddelegere opgaven (plakat hænges gerne op 1-2 uger før
arrangementet).
- Give info til andre kollegaer, køkken, elever (via plakater og morgensamling) og forældre, så de ved, hvad
der skal foregå. Gerne med program for dagen/dagene
- Have styr på økonomien
- Snakke med ledelsen om, hvad der kan lade sig gøre? Hvem har timer til at deltage?
Efter afviklingen af de anderledes dage/aktiviteter laves en evaluering med et program/en drejebog samt en
tjekliste for arrangementet, som uploades til den fælles mappe ’Anderledes dage & aktiviteter’ på Viggo.
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Årsplanen...
1.-4. august – Pædagogiske dage
EJ+SS

Se dagsorden ... Alle

6.-14. august – Eleverne ankommer + en introuge
LL+AG+LP

Se skema ... Alle

13.-14. august – Bliveweekend med Høstfest
LL+MSB

Program og bemanding følger senere Alle

25.- 26. august - Teambuilding for Håndbold-linjen
I 3 omgange tager3 fra styregruppen bestående af MR+CMR+IVK+TT de forskellige linjer (ca. 70 elever pr gang) med
på en teambuilding-tur fra torsdag kl. 13 til fredag kl. 12. På dele af hver tur deltager også 2 lærere fra de
pågældende linjer: MBR, AG

26. august - Temadag / Aktivitet
I forbindelse med linjernes teambuilding-tur har resten af skolen (ca. 140 elever) en temadag eller en aktivitet.
MSB + PS + SP har overblikket og koordinerer med de øvrige lærere
Rengøring over middag!

31. august - Elevsamtaler
Fra kl. 13:15 er der samtaler med eleverne om deres hverdag og trivsel mm. F-lærere

1.- 2. september – Teambuilding for Dans, Pigefodbold, MTB og Next Level
2 af følgende: MR+CMR+IVK står for turen.
Og følgende linjelærere: LL+CG/DC+TT

3. september – Temadag/ Aktivitet
MSB + PS + SP har overblikket og koordinerer med de øvrige lærere

Rengøring over middag!
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8.- 9. september – Teambuilding for Drengefodbold.
2 af følgende: MR+CMR+IVK+TT står for turen.
Og følgende linjelærere: CSI, PB

10. september – Temadag/ Aktivitet
MSB + PS + SP har overblikket og koordinerer med de øvrige lærere Rengøring over middag!

11. september - Indskrivningsmøde
Ved indskrivningsmøder fra kl. 14.00-16.00 deltager mindst én lærer fra hvert linjefag.
EJ, SS, CS og CMR+DC+CSI+ER+ LL+LH+OB+TT

24.-26. september – Bliveweekend med linjefag
Alle linjefagslærere underviser kl. 9.30-15.00 lørdag; hvor de bl.a. forbereder aktiviteter til dagen efter.
Linjefagslærerne fordeler selv samling og middagsvagter mellem hinanden.
Fredag og lørdag aften arrangerer vagten og x-vagten fælles aktiviteter for ALLE eleverne. Skal der bruges flere lærere,
så er det muligt.

26. september - Efterskolernes Dag
CS+EJ+SS+LH

På Efterskolernes Dag søndag kl. 13.00-17.30 skal vi præsentere skolen og linjerne på Alle allerbedste vis – alle møder
ind 1,5 time før for at forberede dagen. Vi mødes først til møde på lærerværelset.

12. oktober- Elevsamtaler
Fra kl. 13:15 er der samtaler med eleverne om deres hverdag og trivsel mm. F-lærere

14. oktober – OL-dag
Idrætsdag for hele skolen - dagen er fra kl. 08.10-12.15. OB+SJ+IVK+LL er ansvarlige for planlægningen.
Bemanding afhænger af aktiviteterne, men udgør som udgangspunkt linjelærerne.
Bemærk, at rengøringen denne dag er flyttet til efter middag!

23. oktober – Forældredag
Fra kl. 12.00 til 17.30 en forældredag først med individuelle samtaler med f-lærerene, derefter et klassemøde samt et
linjefagsmøde og til sidst individuelle samtaler med diverse faglærere i hallen - derudover giver EJ en kort orientering
omkring Ghana-turen. Program følger! Alle deltager fra 15-17:30
EJ + en klasseleder fra hver klasse laver programmet for fællesdelen fra 15-17:30, herunder hvem der
deltager i hvilke klassemøder mv.
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31. oktober - 4. november / uge 44 – Brobygning + OSO for 10. klasserne
10. klasserne er i brobygning om formiddagen (MSB), og fra kl. 15.00-18.00 laver de OSO-opgave fra mandag til og
med torsdag. OSO-opgaven afsluttes med skriftlig udtalelse af vejlederne.
LB + PS + MBE planlægger OSO-forløbet (gerne nytænkt og mere overkommeligt).
Følgende lærer er vejledere og møder fra 15-18 mandag til torsdag:
PS+MBE+LH+AG+CSI+LL+MBR+SS+MD+MSB (EJ+ER i 10.H). De skriftlige tilbagemeldinger sendes i et samlet dokument
og i alfabetisk rækkefølge til Cindie inden 1. dec. 2022.

31. oktober - 4. november / uge 44 – Anderledes dage for 9. klasserne
10.9. deltager i en uge, hvor der er mulighed for at besøge ungdomsuddannelser, virksomheder samt arbejde på
skolen med Life Skills i forhold til et kommende ungdomsliv. LP

11. - 13. november - SPA-weekend
Tovholderne KK + IVK + LL + MSB planlægger og bemander weekenden fra fredag kl. 14.30 til Søndag aften kl. 19.00
Bemanding afhænger af ønsket indhold

18. - 20. november - Ultra-weekend
Tovholderne KK + CMR + IVK + PS+ TT planlægger og bemander weekenden fra fredag kl. 14.30 til søndag kl. 19.
Bemanding afhænger af ønsket indhold

24. november - Juleklip
Fra kl. 13.15-16.00 er der julehygge med f-grupperne. MBE + MSB + PB planlægger julehygge i december generelt og
derfor også dette arrangement som LP også hjælper med.
Alle familielærere deltager.

27. november - Indskrivningsmøde
Ved indskrivningsmøder fra kl. 14.00-16.00 deltager mindst én lærer fra hvert linjefag:
EJ, SS, CS og CMR+DC+CSI+ER+ LL+LH+OB+TT

Julehygge i december
Tovholderne MBE + MSB + PB laver et program for diverse aktiviteter i løbet af december.

28. november - 2. december/ uge 48 – Performance-uge
Når ugen planlægges af PS + KK + MC + PB, skal I huske, at eleverne skal have mindst 2 lektioners undervisning om forog eftermiddagen, og der skal være personale på indtil vagten møder ind.
PS, KK, LP, MC, SP, RP, PB, LB, TT, (SS)

16. december - Julefest
Dagen er en normal dag frem til kl. 14.30, hvorefter der er julefestforberedelse ved MBE+MSB+PB+LP+SP+MSB fra kl.
15.00 – 17.30.
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Derefter julefest for alle fra kl. 17.30-21.00, hvor alle efterskoleansatte forventes at være behjælpelige med afvikling
af arrangementet.

16. december – Juleafslutning ...
Kl. 08.00

Vækning LØ

Alle f-lærere:
Kl. 08.30
KL 10.00
Kl. 12.15

Morgenmad i F-grupper
Fælles arrangement
Frokost

Fredagsrengørings-teamet:
Kl. 13.15
Julerengøring
Kl. 14:45
Juleferie

11. januar – Efterskolernes aften
CS+EJ+SS+LH

På Efterskolernes Dag søndag kl. 13.00-17.30 skal vi præsentere skolen og linjerne på Alle allerbedste vis – alle møder
ind 1,5 time før for at forberede dagen. Vi mødes først til møde på lærerværelset.

13.-15. januar – Bliveweekend med Åbent Hus og Ghana-weekend
IVK, MR, MBE, LP, MD
Alle K-lærere møder kl. 9-15 lørdag; hvor de bl.a. forbereder aktiviteter til dagen efter. K-lærerne fordeler selv samling
og middagsvagter mellem hinanden.
Søndag holder vi åbent hus for forældre, søskende og bedsteforældre. Alle Ghana-lærere deltager.
Fredag og lørdag aften arrangeres der fælles aktiviteter for eleverne af vagterne.

25. januar - Elevsamtaler
Fra kl. 12-15 er der samtaler med eleverne om deres hverdag og trivsel mm.

29. januar – 10. februar – Dannelsesrejse til Ghana
Vi rejser til Ghana i 2 hold – første til Tamale og slutter af ved kysten – hvert hold rejser 10 dage – se rejseplan. Som
udgangspunkt deltager alle K-lærere på turen.

19. februar - Forældredag
Fra kl. 12.00 til 17.30 en forældredag først med individuelle samtaler med familielæreren, herefter et klassemøde
samt en orientering om optagelse på ungdomsuddannelserne v/skolevejleder Matilde, og til sidst individuelle samtaler
med diverse faglærere i hallen Program følger senere!

3.- 5. marts - Årsmøde
Et par hyggelige dage på Efterskoleforeningens Årsmøde ved Nyborg Strand sammen med kollegaer – skolen betaler
opholdet, og personalet investerer tiden.
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10.- 12. marts - Kreativ Weekend
Kun fantasien sætter grænser. MSB + MC + MBE + AG

13..-17. marts/ uge 11 – Terminsprøver for de almindelige klasser
LP + PS koordinerer dem. Program og bemanding følger senere ...

25. marts – Nye elevers dag
Dagen hvor vi skal hilse på de kommende elever fra kl. 13.00-16.00. Program for dagen følger senere. EJ, CS, SS

11.-13. april/ Uge 15 – Dagene op til påske ...
Disse dage kan evt bruges til: Linje-bytte-dag, Alternativ OL. CSI + AG + DC
Linjelærerne er på dagene.

1-4. maj – Skriftlige prøver
Program og bemanding følger senere ... LP + PS

12.-14. maj – En bliveweekend med ’24 H Challenge’
Program og bemanding følger senere ... IVK + PS

1. juni - Galla
Almindeligt skema om formiddagen, og derefter forberedelser til Galla fra kl. 13.15 til 15.30. Herefter følger en Gallaaften, hvor alle deltager fra kl. 17.30 til 21.30. SP + MBE + LP (alle lærere er deltagende fra ca. 17)

5.- 15. juni - Mundtlig prøveperiode
Program og bemanding følger senere ... CS+SS

4. juni - Indskrivningsmøde
Ved indskrivningsmøder fra kl. 14.00-16.00 deltager mindst én lærer fra hvert linjefag.

20. juni – K-gruppe-arrangement
En hyggelig eftermiddag fra kl. 14-20, hvor familiegrupperne får sluttet godt af sammen. Familielærere

21.-23. juni - Afslutningstur til Remmerstrandlejren
Over middag er der afgang til Remmerstrand
1.
2.
3.

Vagthold – onsdag kl. 12.15 til 23.00
Vagthold – onsdag kl. 23.00 til torsdag kl. 24.00
Vagthold – torsdag kl. 17.00 til fredag kl. 12.00
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Program og bemanding følger senere ...

23. juni – Afslutningsfest på skolen
Program og bemanding følger senere ...

24. juni - Translokation
En festlig afsked med vores elevhold fra kl. 13.00-16.00 – vi starter i hallen kl. 14.00
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