Særslev, den 25. oktober 2018
Kære forældre,
Lige et kort informationsbrev om alt mulig andet end London, inden vi stikker af på mandag.
Vi har desværre konstateret, at der er flere elever, der har svært ved at overholde skolens regler
om, hvornår der skal være ro på skolen.
Reglerne er ellers meget simple: I husene/gangen kl. 22.00. Klar til natten, på værelset kl. 22.30
og alt lys og diverse elektroniske devises skal være slukket kl. 23.00.
Når lærerne siger godnat – låser de dørene – eleverne kan selvfølgelig godt låse dørene op igen
indefra, men dette er ikke meningen.
Men det betyder nemlig, at såfremt der opholder sig flere på værelset end det er beregnet til, må
beboerne selv have låst op og kan ikke dække sig under, at gæsterne bare kom brasende.
Vi har desværre ved flere lejligheder konstateret, at elever bevæger sig rundt på skolen efter kl.
23.00, og dette er absolut ikke tiltænkt. Vi som skole skal være garant for, at eleverne er friske og
udhvilede klar til at modtage undervisningen den følgende dag, og vi kan heller ikke afsætte så
mange kræfter på at kontrollere, da også lærerne skal være friske til den kommende dag. Eleverne
ved, at såfremt der opstår situationer, som kræver en voksens indsats, skal de henvende sig ved
os.
Disse overtrædelser fører desværre med sig, at vi må stramme vores håndtering af reglerne for
færden på skolen, da eleverne skal have deres nattesøvn.
Vi vil derfor bede jer forældre om at tage en snak med jeres håbefulde pode om ovenstående.
Nu står London for døren og jeg tror, at alle glæde sig til turen, for nogle elever er det første gang,
de skal op og flyve, og det er jo altid spændende.

Med venlig hilsen
Christina og Bjarne Flyman
Forstanderpar

PS. Det er så småt igen tid for lus også her på Nordfyns Efterskole.
Vi vil derfor henstille til, at I lige får tjekket/kæmmet, nu hvor eleverne runder hjemmet, sådan at
et evt. problem hurtigst muligt bliver løst. Eleverne har fået besked på kontaktgruppemødet, men
bliver jeres barn på skolen, kontakt ham/hende og bed om, at de skal låne en tættekam ved
tilsynet, så de også bliver tjekket.

