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Hjarnø, d. 12. januar 2022 
 
Kære kommende elev (og dine forældre) 
 
I har valgt Livsstilsefterskolen Hjarnø som efterskole i det kommende skoleår. Det er vi rigtig glade for. 
 
På Livsstilsefterskolen er vores mål at møde dig, hvor du er, og som du er. For at kunne nå det mål og for at 
kunne forberede det bedste efterskoleår til dig og dine efterskole-kammerater, vil vi gerne lære dig bedre 
at kende allerede nu. Derfor vil vi gerne invitere jer til en opstartssamtale med leder af skolen, Line Hansen, 
i løbet af februar, marts eller april måned.  
 
Her taler vi om: 
 

 Dine ønsker og forventninger til efterskoleåret 

 Sundhed og din motivation for en sund livsstil 

 Hvad er du god til? 

 Hvad vil du gerne bidrage med til fællesskabet? 

 Er der noget, du har brug for støtte til? 

 De spørgsmål du og dine forældre har til os 
 
Samtalen varer ca. en halv time. Den er virtuel og foregår via Zoom.  Du skal booke tid til samtalen pr. mail 
line.hansen@bgi.dk eller på telefon 60988040. Herefter sender vi et link til samtalen. 
 
Inden samtalen beder vi om at få tilsendt følgende, hvis det foreligger: 
 

 Resultat af test i.f.t. læse- og stavevanskeligheder samt evt. handleplaner 

 Dokumentation for ordblindhed i.f.t. ansøgning om hjælpemidler 

 PPV (pædagogisk-psykologisk vurdering) 

 Skoleudtalelser fra nuværende skole 

 Øvrige udtalelser som er relevante for skolen i forhold til at kunne planlægge efterskoleåret for dig 
bedst muligt 

 
De af jer som skal gå i 10. klasse, skal også tage stilling til, om I skal have tysk og eller naturfag, da disse to 
fag ikke er obligatoriske i 10.klasse. 
 
Eventuelle tests og udtalelser samt besked om tysk/naturfag sendes til lotte.laursen@bgi.dk senest d. 15. 
februar 2022. 
 
Vi ser frem til at høre fra jer. 
 
Venlig hilsen  
Line Hansen 
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