Bjerre, d. 4. august 2021

Kære elever og forældre årgang 21/22
På lørdag begynder i jeres efterskoletilværelse og vi håber, at I glæder jer.
Vejrudsigten lover desværre en del regn, og vi har derfor besluttet at ændre planerne, så I i stedet møder
ind på BGI akademiet, Gramvej 3, 8783 Hornsyld, som Livsstilsefterskolen Hjarnø er en underafdeling af.
Programmet vil være følgende:
Kl. 12.00:

Ankomst og registrering på Gramvej 3
På skolen står elevernes huslærere klar til at tage imod jer og giver
informationer om, hvilket hus eleven skal bo i m.m.
Der serveres noget let forplejning og kaffe/vand.

Kl. 12.45:

Åbningsmøde i Opvisningshallen.

Kl. 13.45:

Møde i husgrupperne med deltagelse af forældre.

Kl. 14.45:

Afgang på mod Hjarnø.
Det er valgfrit for jer forældre, om I vil med de unge til Hjarnø og sige farvel,
eller om I ønsker at sige farvel på Gramvej 3. Af hensyn til busbestilling ønsker
vi en tilbagemelding senest torsdag kl. 15.00 på lotte.laursen@bgi.dk, hvor I
skriver ”Vi siger farvel til vores unge menneske på Gramvej”. Herefter vil vi
sørge for transport af den unge og bagagen til Hjarnø. Hvis I selv kører til
Snaptun, skal vi ikke have besked.
Ønsker I som forældre at sige farvel på skolen på Hjarnø, så kan I parkere på
havnen, på langtidsparkeringspladserne i Snaptun og på efterskolen True
North’s p-plads i Snaptun.
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. 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.

Kl. 17.30

Forældrene hentes med traktor eller går til færgen.

Med dette brev kommer også nogle sidste praktiske informationer, således at ankomsten kommer til at
EN DEL AF
fungere bedst muligt for alle.

Vi vil gerne bede jer gennemgå pakkelisten en ekstra gang (https://www.livsstilsefterskolenhjarnoe.dk/omefterskolen/info-til-kommende-elever). I skal i den forbindelse være opmærksomme på, at al elektronisk
udstyr ikke må medbringes i den første tid. Dyrt tøj, tasker, ure og sko må også meget gerne efterlades
derhjemme. Det har I ikke brug for på efterskole.
Sørg for at have printet eventuelle bus og togbilletter. Ønsker I at benytte DK-bus, kan I gå ind på deres
web-site https://dk-bus.dk/services/efterskolebus/ og bestille billetter.
Der er ikke mange coronarestriktioner tilbage, og det er vi naturligvis rigtigt glade for, men vi tager alligevel
et par sikkerhedsforanstaltninger, når I ankommer. Det er udelukkende eleverne, der må komme i huset.
Forældre må pænt opholde sig udenfor. I de situationer hvor vi er flere samlet, vil vi gerne opfordre til, at I
holder god afstand.
Vi skal også have styr på, hvem der er vaccineret, og da eleverne ikke har deres mobiltelefoner med, vil vi
bede om, at der medbringes et udprintet Coronapas. Elever som ikke er vaccineret, skal have taget en test
inden ankomst, der maksimalt må være 72 timer gammel. Vi tager en enkelt test på de elever, der ikke er
vaccineret den 12.08.
Det er naturligvis også en selvfølge at alle ledsagere (maksimalt 2 pr. familie) har gyldigt Coronapas
(vaccination eller test).
Vi vender efter skolestart tilbage med de praktiske anvisninger i forhold til test i forbindelse med hjemrejse
på weekend.
Som vi tidligere har skrevet, har I ikke mulighed for at medbringe elektronisk udstyr i introduktionsperioden, og det betyder også, at I i familien ikke kan komme i kontakt med hinanden. Det skal I mentalt
indstille jer på. Det er absolut kun i nødstilfælde, at telefonen kan lånes, så det er vigtigt, at I har lavet de
nødvendige aftaler med hinanden om den forlængede weekend og transport i den forbindelse. I skal
undvære de sociale medier og normal kontakt til omverdenen for at kunne koncentrere jer 100% om jeres
nye efterskoletilværelse. Det er en stor opgave at lære hinanden at kende og blive fortrolig med
efterskolehverdagen, og i den fase har vi brug for fred fra omverdenen og fokus på det, der sker lige nu og
her.
I disse dage arbejder vi på fuld kraft for, at alt er klar, til I kommer. Lærerne er ved at forberede sig til at
møde jer. Vores praktiske medarbejdere er i fuld sving med at sørge for, at vi har en pæn skole, I kan blive
indkvarteret i et hus og få et skema (når vi kommer i gang), og endelig skal der også være mad til jer. Vi har
heldigvis prøvet det før, så vi er klar til at møde jer!
Husk nu er det er helt normalt at have lidt sommerfugle i maven inden skolestart. Det er en kæmpe
forandring af begynde på efterskole, og det kan være overvældende at skulle møde så mange nye
mennesker. Vi vil gøre, hvad vi kan for at opstarten bliver så god og tryg som overhovedet muligt.
EN DEL AF

Vi glæder os til at se jer på lørdag!
Med venlig hilsen
Line S. Hansen

Helle Vestergaard

Troels Ross Petersen

