
AM juni 2018 
 

NOTATER TIL KURSUSPLAN 2018-2019 
 

1.  Kurset varer 42 uger fra onsdag d. 15. august 2018 til lørdag d. 29. juni 2019. 
 Eleverne ankommer 15. august 2018 kl. 15.00 – dog møder 2. års elever allerede kl. 09.00. 
 Der holdes afslutning fredag d. 28. juni 2019 kl. 15.00 – 17.00.  
 

2. Efterårsferie 
 Eleverne må rejse hjem fredag d. 12. oktober 2018 kl. 16.00. 
 De har mulighed for at blive på skolen til lørdag. 
 Eleverne skal ankomme til skolen igen efter ferien søndag d. 21. oktober 2018 senest kl. 21.30. 
 

3. Juleferie 
Eleverne må rejse hjem fredag d. 21. december 2018 kl. 15.00 efter hovedrengøring og de skal komme 
igen torsdag d. 3. januar 2019 kl. 16.00. 

 

4. Vinterferie uge 7 
Eleverne må rejse hjem lørdag d. 9. februar 2019 ca. kl. 13 efter hjemkomst fra skilejrturen og komme 
igen søndag d. 17. februar 2019 senest kl. 21.30. 

 

5.  Påske 
Eleverne må rejse hjem onsdag d. 17. april 2019 kl. 16.00 og skal møde igen mandag d. 22. april 2019 
senest kl. 21.30. 

 

6.  Bededag 
Eleverne må rejse hjem torsdag d. 16. maj 2019 og skal være tilbage på skolen senest søndag d. 19. maj 
2019 kl. 16.00 til idrætsdagstræning. 

 

7.  Kristi Himmelfartsdag 
Eleverne må rejse hjem onsdag d. 29. maj 2019 kl. 16.00 og skal møde igen søndag d. 2. juni 2019 senest 
kl. 21.30. 

 

8.  Pinse 
Eleverne må rejse hjem fredag d. 7. juni 2019 kl. 16.00 og skal møde igen mandag d. 10. juni 2019 senest 
kl. 21.30. 

 

9.  Sommerferie fra lørdag d. 29. juni 2019  

Undervisningsfrie dage:       Andre undervisningsdage: 

mandag d. 24. sept. 2018       Alle elever på skolen d. 18. – 19. august 2018 – bliveweek. 
fredag d. 5. okt. 2018        Alle elever på skolen d. 29. – 30. sept. 2018 – eftersk.dag. 
fredag d. 23. nov. 2018       Alle møder søndag d. 25. nov. 2018 kl. 16. – projekt/OSO. 
fredag d. 11. jan. 2019       Alle møder torsdag d. 3. jan. 2019 kl. 16 – undervisning. 
fredag d. 1. feb. 2019        Alle elever på skolen d. 5. – 6. jan. 2019 nytårskur 
mandag d. 25. feb. 2019       Alle møder søndag d. 27. jan. 2019 kl. 16 – undervisning. 
mandag d. 4. mar. 2019       Alle elever i weekenden d. 9.-10. marts 2019 – gym.weekend 
mandag d. 18. mar. 2019       Alle elever i weekenden d. 23.-24. marts 2019 – gym.weekend 
fredag d. 31. maj 2019       Alle elever søndag d. 19. maj 2019 kl. 16 – idrætsdag træn. 
              Alle elever søndag d. 26. maj 2019 kl. 18.30 – messe og koncert 
Andet: 

1.  Der kan desuden forekomme endnu ikke kendte arrangementer på fredage, lørdage og søndage. 
 - især i forbindelse med opvisninger eller ved koncerter/foredrag 
2.  Det oplyses desuden at vi sædvanligvis er færdige fredage kl. 16.00  

- under forudsætning af at eleverne har løst deres aktuelle ansvarsopgaver. 
3. Bemærk forældredag med klassemøde – lørdag d. 29. sept. 2018 (eftermiddag + aften) 
4.  Kontaktlærersamtaler fredag d. 26. oktober 2018 fra kl. 16.00.  
5. Forældresamtaler – søndag d. 20. januar 2019 fra kl. 14.00. 
6. BEMÆRK generelt alle RØDE markeringer – her sker der altid noget som alle skal møde ind til. 


