Hjarnø, d. 25. juni 2021

Kære elever & forældre på Livsstilsefterskolen Hjarnø skoleåret 2021/22
Det er med glæde og forventning, at vi inviterer jer til åbningsmødet
lørdag den 7. august 2021, hvor der vil være følgende program:
Kl. 12.00-14.00:

Afgang fra Snaptun til efterskolen i mindre hold.
Der kan parkeres på havnen og på efterskolen True Norths p-plads i Snaptun,
samt på langtidsparkeringspladserne i Snaptun, se kort
Alle 2. års elever møder ved færgen fra kl. 12.00
Alle 8. klasser møder ved færgen fra kl. 12.30
Alle 9. klasser møder ved færgen fra kl. 13.00
Alle 10. klasser møder ved færgen fra kl. 13.30
Ved færgen står der personale klar til at hjælpe og guide jer. Her holder en lille
lastbil og en traktor med vogn klar til at køre bagagen til skolen. Hav gerne
tålmodighed, når I skal med færgen. Der sat god tid af til at få alle over og vi
starter ikke før alle er ankommet til skolen.
På Hjarnø står der også personale klar til at hjælpe og guide. Fra færgen til
skolen er der 1,7 km, som forældrene går og som eleverne cykler. Er man
dårligt gående, så kontakt os. Så finder vi en løsning.
På skolen står elevernes huslærere klar til at tage imod jer og give
informationer om, hvilket hus eleven skal bo i, og hvor cyklen skal placeres.
Der serveres også sandwich og kaffe/vand.

Kl. 14.45:

Åbningsmøde (holdes i gården eller haven, hvis vejret tillader det).

Kl. 16.00-16.45:

Møde i husgrupperne hvorefter forældrene siger farvel.

Fra kl. 16.45:

Forældrene hentes med traktor eller går til færgen.

Som I kan se, er der afsat knap 3 timer til, at alle kommer fra Snaptun til skolen og til indkvarteringen, så
der er god tid til at ankomme og pakke lidt ud, inden åbningsmødet starter kl. 14.45. Vi arbejder sammen
med Hjarnø færgefart, som har stor erfaring, og plejer at få tingene til at glide så let som muligt.
Der vil være mulighed for at hver elev kan tage max 2 gæster med til åbningsmødet.
EN DEL AF

Lidt praktisk:
Eleverne skal på den første tur til Bornholm med afgang mandag morgen den 13. september, og I vil først
på skoleåret få yderligere oplysninger om turen. Vi minder om, at eleven skal medbringe sit gyldige pas og
sundhedskort på turen. Tjek det allerede nu, da et gyldigt pas og sundhedskort en forudsætning for at
komme med på turen, som går via Sverige.
Lørdag den 9/10 er der forældredag for elever og forældre. Invitationen kommer senere, men sæt gerne
kryds i kalenderen allerede nu. Når I møder på skolen den 7. august, vil I få udleveret en ”Forældreguide”
hvor I kan se de forskellige aktiviteter og arrangementer, der er planlagt i løbet af skoleåret. Husk at mærke
tøj med navn og elevnummer. Vi anbefaler at dyrt mærketøj efterlades hjemme.
Huskelisten er tidligere sendt til jer, men I kan også se den på vores website.
http://www.livsstilsefterskolenhjarnoe.dk/om-efterskolen/info-til-kommende-elever Den er vigtig at
orientere sig i, når I skal til at pakke til efterskoleopholdet.
Vedhæftet finder I også et basis træningsprogram lavet af fysioterapeuterne på skolen. Det anbefaler vi jer
at tage i brug hen over sommeren. Her i Corona-tiden er flere gået lidt i stå med at bevæge sig. Vi forventer
ikke at eleverne er i topform ved skolestart, men vi erfarede sidste år, at det kan være en hård start på
efterskoleåret, hvor vi bevæger os dagligt, hvis man slet ikke er vant til at bevæge sig. Der kommer hurtigt
små overbelastningsskader ved selv en lille gåtur, som sætter én ud af fællesskabet i en periode, fordi man
ikke kan deltage i aktiviteterne. Så væn gerne kroppen til at bevæge sig lidt inden den 7. august.
Administration er lukket i uge 29-30, men er åben i de øvrige uger. Vi afvikler dog ferie og er ikke på fuld
bemanding, så I må forvente en lidt længere svartid på både telefon og mail.
Der arbejdes på højtryk med at få de sidste praktiske detaljer på plads inden skoleåret starter, og på at lave
et godt introprogram hvor I kan se frem til sjove oplevelser og til at lære skolen, lærerne, hinanden og
Hjarnø meget bedre at kende.
Vi glæder os til at tage imod jer til august og vil ønske jer alle en rigtig god sommer!
Venlig hilsen
Line Hansen, Helle Vestergaard og Troels Ross Petersen
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