PRAKTISK INFO
Hermed følger en række oplysninger
og praktisk info, som i kan få brug for
i løbet af et skoleår på Blidstrup Efterskole.
Kontakt til Blidstrup efterskole:
Skolens tlf.nr: 9776 4128
(Normalt er der nogen på kontoret ml. kl. 8.00 – 14.00)
Skolens e-mail: post@blidstrup.dk
Kontorets e-mal: kontor@blidstrup.dk
Skolens kontonr: reg. 7380 kt. 0002028750
(Bruges ved overførsel af lommepenge – skriv venligst lommepenge
og elevens navn)
Kontaktlærerens navn: ___________________________________________
Kontaktlærerens mail: ____________________________________________
Kontaktlærerens tlf: ______________________________________________

Skal eleven hjem en weekend:
Hver mandag vil der blive lagt en hjemrejsebog frem til eleverne. Her
skal de, senest onsdag middag, krydse af om de ønsker at blive på
skolen i weekenden, om de tager hjem, eller tager på besøg et andet
sted. Der står således i skemaet: ”efter aftale med mit hjem tager jeg…”
-og så skal jeres dreng eller pige blot skrive navn og tlf. på den de tager hjem til, hvis det ikke er hjemme ved jer selv.
Vi har den fulde tillid til, at de unge kan administrere denne ordning og
lave nogle klare aftaler med Jer.
Ønsker I en kontrol eller sikring af dette, bedes I kontakte os.
Efter weekenden er der tidligst ankomst fra kl. 18.30

Hjemrejse i forbindelse med weekenden:
Såfremt der er tilmeldt min. 5 elever vil der, de fleste fredage afgå bus
fra skolen kl. 15.30 (se hvornår i kalenderen).
Bussen kører til Nykøbing Rutebilstation, hvorfra det vil være muligt at
komme videre med offentlige busser.
Hjemrejse fra skolen fredag:
Ankomst i Nykøbing kl. ca. 16.00.
Blandt nogle af de ofte benyttede forbindelser kan nævnes:
Nyk. M. - Skive 940x bus afg. kl. 16.19 ank. 16.53
Nyk. M - Thisted 940x bus afg. kl. 16.05 ank. 16.37
Tilbage-rejse til skolen søndag:
Bussen kører fra Nykøbing rutebilstation kl. ca. 21.00 eller når alle tilmeldte er ankommet.
Evt. forbindelser til Nykøbing søndag aften:
Fra Thisted: bus 90 afg. Kl. 20.19 ank. 21.05
Fra Skive: 940x bus afg. kl. 20.14 ank. 20.49
Tilmelding og betaling til bussen der er indsat af skolen,
skal ske til Gitte påkontoret senest torsdag kl. 13.00.
Billetterne koster kr. 20 pr. tur.

Skal eleven have ekstra-ordinær fri:
Vi er meget kede af at I tager eleven fri mens der er undervisning og vi
vil derfor opfordre til, at tandlæge besøg o.lign placeres på de fridage,
der i forvejen er i kalenderen. Såfremt eleven skal fritages, er det kun
Jer, der kan gøre det og i skal derfor kontakte skolen pr. tlf. eller mail.

Sygdom

Skulle jeres barn blive syg hjemme vil vi bede jer ringe og give besked.
Der vil være telefontid søndag aften fra kl. 19.30 – 20.30 hvor det vil
være muligt at træffe en lærer ved telefonen.

