Ferie- og aktivitetsplan for skoleåret 2022 - 2023
Skoleåret starter søndag den 14. august.
Vores andetårselever ankommer kl. 11.00 og førsteårseleverne kommer kl. 14.00.
15.08 - 18.08

Indskolingsdage med bl.a. dansk-, engelsk- og matematikprøver, fotografering,
aktiviteter, løb og fællestimer samt IT-kursus til alle elever.

26.08

Temadag/HCA.

12.09 - 16.09

Idrætsuge.

23.09 - 25.09

Bliveweekend. Eleverne skal blive på skolen i weekenden.

24.09

Forældredag (lørdag).
Fællesarrangement om formiddagen og efterfølgende samtale med elevens kontaktlærer.
Formålet med samtalen er primært, at I som forældre får lejlighed til at hilse på jeres unge
menneskes kontaktlærer – og tale trivsel.

25.09

Efterskolernes Dag (søndag).
Åbent hus på alle landets efterskoler fra kl. 13.00 - 17.00.

30.09 - 02.10

Forlænget weekend. Eleverne har fri torsdag d. 29. september kl. 14.30 og skal være tilbage på
skolen søndag d. 2. oktober mellem kl. 19.00 - 21.45.

14.10

NGE Tri-dag.

17.10 - 23.10

Efterårsferie.
Eleverne har fri fredag d. 14. oktober kl. 14.30 og skal være tilbage på skolen søndag
d. 23. oktober mellem kl. 19.00 - 21.45.

03.11

Tema/trivselsdag.

14.11 - 18.11

Brobygning for 10. klasse samt temauge for 8. og 9. klasse.

25.11

Juleklippedag.

13.12 - 17.12

Temauge.
Ugen starter tirsdag d. 13. december og slutter d. 17. december med en
teateropvisning sidst på dagen, hvor I som elevernes forældre er inviteret.

19.12 - 02.01

Juleferie.
Eleverne kan tage med deres forældre hjem lørdag d. 17. december efter
teatershowet.
Mandag d. 2. januar skal eleverne være tilbage på skolen mellem kl. 19.00 - 21.45.

09.01 - 12.01

Terminsprøver.
Alle elever skal til terminsprøve i dansk, matematik og engelsk.

21.01 - 27.01

Skitur til Stöten i Sverige. Mere info følger.

27.01 - 30.01

Forlænget weekend.
Eleverne har fri fredag d. 27. januar, når vi kommer hjem fra Stöten, og skal først
være tilbage mandag d. 30. januar imellem kl. 19.00 - 21.45.

02.02 - 03.02

Projektopstart for alle elever.

13.02 - 19.02

Uge 7 - Vinterferie.
Eleverne har fri fredag d. 10. februar kl. 14.30 og skal være tilbage på skolen søndag
d. 19. februar mellem kl.19.00 - 21.45.

20.02 - 24.02

Projektuge for alle elever.

26.02

Forældredag.
Samtaler med kontaktlæreren og videoklip fra skilejrskolen.
Program følger.

27.03

Projektuge fremlæggelser.

03.04 - 05.04

Temadage.
Bemærk - Der er mødepligt mandag til onsdag op til påske.

06.04 - 10.04

Påskefridage.
Eleverne har fri onsdag d. 6. april kl. 14.30 og skal være tilbage på skolen mandag
d. 10. april mellem kl. 19.00 - 21.45.

02.05 - 11.05

Skriftlige prøver for alle FP9-elever.
Resten af eleverne har almindelig undervisning.

05.05 - 07.05

St. Bededagsfridage.
Eleverne har fri torsdag d. 4. maj kl. 14.30 og skal være tilbage søndag d. 7. maj
mellem kl. 19.00 - 21.45.

18.05

Kr. Himmelfartsdag er ”Gammel Elevdag” for andetårseleverne.
Førsteårseleverne deltager i Eventyrløbet i Odense.
Bemærk – der er mødepligt både torsdag og fredag.

27.05 - 29.05

Pinseweekend.
Eleverne har fri fredag d. 26. maj kl. 14.30 og skal være tilbage på skolen mandag
d. 29. maj mellem kl. 19.00 - 21.45.
Juni måned får eleverne et nyt skema, grundet eksaminer.

22.05 - 21.06

Mundtlige prøver for alle FSA-elever.

22.06 - 24.06

Afslutningsdage.

24.06.2022

Skoleåret slutter, og vi siger farvel til årgang 2022 - 2023 fra ca. kl. 10.00 - 13.00.
Ret til ændringer forbeholdes.

