Den 3. december 2015.

Kære forældre
”Vær velkommen Herrens år” sang vi mandag formiddag, da vi holdt vores første adventsmorgensang i kirken. Vi
er i december, og der er mange traditioner forbundet med december måned. Bl.a. er det en tradition, at vi hvert år
får lov til at låne kirken, så vi kan holde adventsmorgensang de tre første mandage i december. Det er en god start
på adventstiden, og denne mandag var eleverne så gode til at lytte og til at synge. Mandag eftermiddag pyntede vi
op både ude og inde, så der allerede er lidt julestemning rundt omkring.
Tak til jer, der havde mulighed for at være med til koncerten med Janne Wind i sidste uge. Det er dejligt for eleverne
at synge og optræde for sådan et godt publikum. Jeg synes, de leverede en flot indsats.
Noget helt andet her midt i december mørket er, at eleverne onsdag aften skal prøve at gennemføre en halvmørkemaraton. Det er frivilligt at deltage, men 46 friske elever har meldt sig, så det bliver en spændende aften. TV-Midt
vest og Dagbladet Ringkøbing - Skjern kommer forbi, når starten går.
På mandag den 7. december glæder vi os til en hyggelig Bedsteforældredag. Jeg tror, vi får fuldt hus, mange elever
fortæller i hvert fald, at de får besøg. Bedsteforældrene er inviteret til kl. 13 til at være med i linjefagene og derefter
til eftermiddagskaffe og hygge i spisesalen.
En anden tradition er vores Interne julefest, som vi holder den 10. december. Her samles elever, medarbejdere og
bestyrelsen til en dejlig julefest, med julemad, underholdning, pakkespil (husk at medbringe en gave til 20 kr.) og
dans om juletræet. Vi slutter aftenen af med aftensang i kirken.
Her kommer lige et par ting, som jeg gerne vil bede om jeres hjælp til. Jeg vil gerne lige minde om, at det vil være
dejligt, hvis I vil hjælpe til med at døgnrytmen ikke helt forsvinder, når eleverne er hjemme på weekend. Specielt her
i den mørke tid, hvor det er sværere at komme op om morgenen, er det vigtigt at komme i seng i ordentlig tid og ikke
mindst op i ordentlig tid i weekenden. Ellers kan det ikke undgås, at det går ud over undervisningen mandag og tirsdag
morgen.
En helt anden ting drejer sig om medicin. Vi har i år en del elever, som får forskelligt medicin, så det er blevet en
større opgave, at få det doseret. Derfor vil jeg bede jer, om det vil være muligt, at I doserer og aflevere det pakket og
klar til det antal uger, eleverne er her, inden de tager hjem og får en ny forsyning med. Det må gerne være pakket i
doseringsæsker, og der skal være navn og CPR nummer på alle æskerne, også på de små dagsrationer. I doseringsskemaet i æsken skal der stå, hvilken medicin, der er doseret samt hvilken dosis. Ligeledes vil jeg bede om, at I til de
elever, der jævnligt har brug for smertestillende, sender det med eleverne mærket med navn og CPR nummer.
December måned flyver afsted, og i år starter juleferien allerede fredag den 18. december, så inden vi ser os om, skal
vi holde juleafslutning. Her glæder vi os rigtig meget til at se alle jer forældre til spisning og hyggeligt samvær tilmelding senest den 14. december
Arrangementet starter kl. 17 med spisning i hallen. Under spisningen vil der være fællesang og forskellige indslag. Ca.
kl. 19.15 går vi over i Finderup kirke til en kort julegudstjeneste. Herefter kan vi ønske hinanden en glædelig jul, og så
er der juleferie til søndag den 3. januar 2016.
Venlig hilsen
Karen Bastrup
Finderup Efterskole – Herborgvej 7 – Finderup – 6900 Skjern
Tlf. nr. 97 36 28 00
www.finderupefterskole.dk - e-mail: info@finderupefterskole.dk

