
 Til elever og forældre i de syv 8. klasser.  Den 10. september 2021 

 Som det nok vil blive nævnt på forældremøder i jeres klasser fremsendes hermed det første 
 informationsbrev vedrørende 8. klassernes fælles skilejrskole. 

 Vi håber meget at det lykkes at komme afsted i år ift. Covid-19 situationen, og vi må tage forbehold 
 for at der kan opstå særlige regler og ændringer i forhold til tidligere ski-lejrskoler. 
 Hvilke tiltag vi bliver nødt til at tage, for overhovedet at tage afsted, ved vi forhåbentlig mere om når 
 vi nærmer os. Under alle omstændigheder bliver turen en anelse dyrere da det er nødvendigt med 
 afbestillingsforsikring. 

 Sted:  Vi skal til Idre Fjäll i Sverige – det ligger i Dalarne ca. 850 km stik nord. 

 Tidspunkt:  Uge 3 – 2022. Afrejse med bus lørdag d.15. januar kl. 16:00  (i uge 2)  og hjemkomst 
 fredag den 21. januar om morgenen.  Eleverne vil derved få 5 skidage. 

 Indkvartering:  Eleverne indkvarteres i 12-17-personers lejligheder og skal selv stå for indkøb, 
 madlavning og rengøring. Man bor som udgangspunkt sammen med sine 
 klassekammerater af samme køn. 

 Deltagende 
 Lærere:  Claus Ravn, Kenneth Hansen, Katrine Rantzau, Heidi Kvisgaard, Lasse Stege 

 Hansen, Morten, Glistrup, Michael Haremst, Mette Thorup, Nina Jakobsen, Henrik 
 Off, Karina Søgaard, Tobias Jørning, Sidsel Overgaard og som tur-ansvarlig:  Peter 
 Mellemgaard. 

 Undervisning:  Eleverne inddeles i ski-hold og vil modtage undervisning i alpint skiløb på deres 
 respektive niveauer. Det er de deltagende lærere, der fungerer som skilærere. 

 Pris:  Kr. 4.100,- som dækker: Bustransport frem og tilbage, indkvartering og helpension, 
 leje af slalomski/støvler/stave/hjelm, liftkort til 5 dage. 
 Hvis man selv medbringer skiudstyret, bliver prisen ca. kr. 250,- lavere. (50,- for 
 støvler, 150,- for ski, 50, for hjelm). Reduktionen vil blive tilbageført efter turen. 

 Betaling:  Beløbet vil blive opkrævet samtidig med  skolepengene for december  måned. 

 👉  Man er som udgangspunkt tilmeldt turen  .  👈 

 Eventuelle frameldinger bedes sendt hurtigst muligt til Peter Mellemgaard med en begrundelse. 

 Enhver henvendelse omkring lejrskolen  skal  rettes til Peter Mellemgaard. 
 pm@kildegaard.dk  eller mobil:  (+45)  26 28 12 93 

 De udleverede breve vil kunne hentes på  www.mellemgaard.net 
 I vil i løbet af efteråret blive bedt om at udfylde nogle digitale spørgeskemaer, ligesom flere 
 oplysninger vil blive meddelt senere, og  mandag den 6. december kl. 19:00 - 21:00  vil jeg afholde en 
 lejrskoleaften  for elever og forældre (hvis vi må for Corona)  .  Sæt kryds i kalenderen! 

 Med venlig hilsen Peter Mellemgaard 
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