
   

Nyhedsbrev nr. 6 – 20. marts 2020  

Kære elever og forældre 

Dette nyhedsbrev er både til vores elever og forældre. Vi håber at I vil tale om det derhjemme. 

Vi er rigtig kede af, at I skal sidde hjemme og arbejde med opgaver, træning mv. Lærerne gør alt hvad de 

kan for at støtte og vejlede jer. Vi hører at det går godt langt de fleste steder. I er i kontakt med jeres 

lærere, og I får arbejdet med det faglige. Husk også at holde pauser indimellem       

Det er meget mærkeligt for os i administrationen at sidde på en helt tom skole! Vi savner alle jer skønne 

elever med jeres bordtennisspil og hyggelige snakke rundt omkring på skolen, vi savner at der er liv på 

kollegiet og liv i køkkenet. Og vi savner lærerne. Det er en meget mærkelig tid. Vi håber at vi snart ser jer 

igen, så vi kan fortsætte skoleåret sammen med jer! 

 
Nedsat betaling for kost- og dagelever i lukkeuger 

Vi følger Efterskoleforeningens anbefaling om at kompensere forældrene for udgifter til kost i 
lukkeperioden.  
Efterskoleforeningen anbefaler en nedsættelse på 50 kr. pr. dag til kostelever i 7 dage om ugen, hvilket 
svarer til 350 kr. pr. uge. 
For dagelever regner vi med 35 kr. pr. dag i 5 dage, dvs. 175 kr. pr. uge. 
NB. Dette gælder ikke for elever med individuel støtte, da der i forvejen er tale om en nedsættelse. 
 
Fradraget i betaling indregnes fra mandag d. 16. marts og modregnes i egenbetalingen, når eleverne er 
tilbage på skolen. 
 
Hvis I har spørgsmål til dette, skal I endelig kontakte os. 
 

Lejrskoler i uge 14 

Vi er rigtig kede af at meddele jer, at lejrskolen er aflyst. Vi har afventet, om regeringen ville komme med 

nyt om evt. forlængelse af vores lukkeperiode. Nu har vi selv taget beslutningen. Flere aktiviteter, som 

vores elever og lærere skulle deltage i, er blevet aflyst. 8 årgang skulle have været til Bornholm over 

Sverige, hvilket er umuligt mv. 

Vi vender tilbage med nyt, når vi ved, hvad der sker med fx de betalte ophold mv. Vi vil sørge for, at 

eleverne får et hyggeligt fælles arrangement, inden skoleåret slutter. Lærerne skal have mulighed for at tale 

sammen. I får mere besked om, hvad det kunne være, når vi er tilbage igen. 

Pas godt på jer selv og hinanden, vi glæder os til at se jer igen, når vi får lov til at åbne skolen! 

 

Venlig hilsen 

 

Ledelsen på Holte-Hus Efterskole  

Jens og Helle                                                


