
Vi glæder os til en festlig opstart på søndag. I forlængelse af den aktuelle situation 
omkring Covid-19 i Aarhus følger her revideret program og retningslinjer for dagen. 

Eleverne ankommer forskudt i familiegrupper mellem kl. 14 og 15.30. Når du kom-
mer ind på skolen ad hovedindgangen, står din familielærer klar ved et bord til at 
tage imod dig, hvorefter du bliver vist ned på dit værelse og kan flytte ind.

Vi henstiller til, at kun en forælder går med ind på skolen, og at du får flyttet ind på 
ca. 25 min. Din værelseskammerat kommer samtidig med dig, så I kan møde hinan-
den. Cykler skal om til cykelskuret ved skolens hal. Når du det ikke ved ankomst, 
hjælper din familielærer med det senere på dagen. 

Når du har fået alle dine ting ind på værelset, er der kage og kaffe uden for skolens 
spisesal, som man kan tage med til den efterfølgende velkomst i haven for de fire 
familiegrupper og forældre, der er kommet samtidig. Efter velkomst samles fami-
liegruppen og siger farvel til forældre, hvorefter eleverne er sammen med deres 
familielærer, indtil alle er ankommet og vi kan samles som hold.

Alt i alt vil indflytning og velkomst tage en time. 

Ankomsttidspunkter
Kl. 14.00 Familie 1-4 ankommer og flytter ind
Kl. 14.30 Familie 5-8 ankommer og flytter ind
Kl. 15.00 Familie 9-12 ankommer og flytter ind
Kl. 15.30 Familie 13-16 ankommer og flytter ind

Vi henstiller til, at højst to forældre/pårørende deltager på dagen samt at alle holder 
den fornødne afstand, når vi bevæger os rundt på skolen. Skal man bruge toilet i 
løbet af dagen, henstiller vi til, at man bruger toilettet på sit barns værelse. Kommer 
I i god tid, må I gerne vente ved bilen, indtil det angivne tidspunkt.

Har man symptomer på Covid-19, afventer svar på test eller har dårligt helbred, skal 
man blive hjemme. Der skal nok blive rig lejlighed til at se skolen til de mange spæn-
dende arrangementer, der venter!

Vi glæder os til at tage godt imod jer alle
her på Aarhus Efterskole!

VELKOMSTDAG
  på Aarhus Efterskole søndag den 9. august 2020


