Ferie-/aktivitetsplan for skoleåret 2018-2019

Søndag den 19. august starter skoleåret. Vores andetårselever ankommer
kl. 11.00 og vores førsteårselever kommer kl. 14.00
20. - 23. august

Indskolingsdage med bl.a. læse - og matematikprøver, fotografering, vejning,
aktiviteter, løb og fællestimer.

30. - 31. august

Edb kursus til alle elever (Nislevgaard mail, Nota, CD-ord samt brug af diverse
elektroniske læringsplatforme).

7. - 9. september

Bliveweekend – Stafet for livet
Alle elever bliver på skolen. Vi deltager i Stafet for livet i Bogense.
Se mere her: https://www.stafetforlivet.dk/stafet/nordfyn

14. – 16. september

Forlænget weekend.
Eleverne har fri torsdag eftermiddag kl. 14.30 og skal først være tilbage
søndag aften d. 16. september mellem kl. 19.00 - 22.00

28. – 30. september

Bliveweekend

29. september

Forældredag.
Forældrene inviteres lørdag til at deltage i ”Otterupløbet” (vi skulle gerne
være det største hold igen i år).
Efter løbet er der spisning, og om eftermiddagen er der samtale med
kontaktlæreren.
Nærmere program og oplysninger følger.

30. september

Efterskolernes Dag. Åbent hus på alle efterskoler fra kl. 13.00 - 17.00.

4. - 7. oktober

Forlænget weekend.
Eleverne har fri torsdag eftermiddag kl. 14.30 og skal først være tilbage
søndag aften d. 7. oktober mellem kl. 19.00 - 22.00

8. - 12. oktober

Temauge.
Om fredagen afholder vi skolernes motionsdag.

13. - 21. oktober

Efterårsferie.
Eleverne har fri fredag kl. 14.30 og skal være tilbage på skolen søndag d. 21.
oktober mellem kl. 19.00 - 22.00.

26. - 29. november

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

30. november

Juleklippedag om formiddagen. Normalt skema over middag.

17. - 21. december

Temauge.
Ugen starter mandag d. 17. december, og slutter d. 21. december hvor alle
forældre er inviteret på besøg kl. 15.00 til skolens store Juleshow.

21. december - 6. januar

Juleferie.
Eleverne tager med deres forældre hjem fredag d. 21. december efter
juleshowet.
Søndag d. 6. januar skal eleverne være tilbage på skolen mellem kl. 19.00 22.00

12. - 14. januar

Forlænget weekend.
Eleverne har fri fredag eftermiddag kl. 14.30 og skal først være tilbage
mandag d. 14. januar mellem kl. 19.00 - 22.00.

19. - 25. januar

Skitur. Mere info følger.

9. - 17. februar

Vinterferie.
Eleverne har fri fredag kl. 14.30 og skal være tilbage på skolen søndag d. 17.
februar mellem kl. 19.00 - 22.00.

24. februar

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

4. - 8. marts

Projektuge.
For alle elever.

15. - 17. april

Temadage med idræt.

18. - 22. april

Påskefridage.
Eleverne har fri onsdag kl. 14.30 og skal være tilbage på skolen
mandag d. 22. april mellem kl. 19.00 - 22.00.

6. - 14. maj

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

17. -19. maj

St. Bededagsfridage.
Eleverne har fri torsdag kl. 14.30 og skal være tilbage søndag d. 19. maj
mellem 19.00 - 22.00.

30. maj

Kr. Himmelfartsdag er ”Gammel Elevdag” for andetårseleverne.
Førsteårseleverne deltager i Eventyrløbet i Odense.
BEMÆRK der er almindelig skolegang om fredagen!

8. - 10. juni

Pinsefridage.
Eleverne har fri fredag kl. 14.30 og skal være tilbage mandag d. 10. juni
mellem 19.00 - 22.00

11. - 26. juni

Mundtlige prøver for alle FP9 elever.
Juni måned vil være en anderledes skolemåned på grund af prøverne.
Eleverne får et nyt undervisningsskema til denne periode.

27. - 29. juni

Afslutningsdage.

29. juni

Skoleåret slutter.

Ret til ændringer forbeholdes.

