
 
 

 

Kære kommende elever og forældre. 

Vi er nu for alvor ved at være klar til skoleåret 2019/20. Dette brev består af en indbydelse til skolestart og lidt praktisk 

info til sidst.  

Indbydelse til skolestart søndag den 11. august 2019 på VGIE 

(For at have plads til alle, er denne dag kun for kommende elev og forældre) 

Kl. 18.00  Skolen åbnes og vi er klar til at sige velkommen.  

Kl. 18.00 – 18.45 Indkvartering på værelserne – her vil din afdelingslærer tage imod dig 

Kl. 18.45  Fælles velkomst i hallen. 

  Kaffebord  

  Info om resten af aftenen og ugens program.  

Kl. 20.00  Kort møde med kontaktlæreren. 

Kl. 20.30  Farvel til forældre og videre med aftenens aktiviteter. 

Vi anbefaler kraftigt, at man er der i mindst én af de første tre weekender for at opleve, hvad efterskolelivet også er, når 

vi holder weekend. 

 

Praktisk info 

Nu er vores VGIE Guide færdig og medsendt.  Huskelisten er klar på hjemmesiden –Elev – Bliv elev. Husk desuden at 

hente forsikringsforhold og Rejseforsikringsforhold på hjemmesiden – Forældre – Dit barn på VGIE. 

Her finder man også de træningsprogrammer, som eleverne bedes følge inden de starter på VGIE. 

Husk at hvis du er i god form, så er du mere skadesfri og kan lettere deltage i alle træninger. Dette er af stor betydning 

for din oplevelse af livet på VGIE. 

Elever til 10.klasse: I bedes sende en kopi af elevens eksamensbevis, når eleven har været oppe til 9. klasses 

afgangsprøve her i sommer. Det må gerne scannes og sendes på mail vgie@vgie.dk. SENEST 1. juli 2019 

 

På vegne af hele personalet ønsker jeg alle en god sommerferie og vel mødt i august. 

Tommy Mikkelsen 

__________________________________________________________________________________ 

PARKERING ved skolen:  

Der må IKKE parkeres på Ungdomsskolevej i forbindelse med arrangementer på skolen. Benyt gerne nederste 

parkering ved Kvickly eller bagved vores hal.   


