
 

  

 
Så er det tid til, at I hører lidt fra Solgården igen. Vi glæder os rigtig meget over, at du som elev og I som 
forældre har valgt Solgården som jeres efterskole til næste skoleår. Nu er det snart tid til, at kommende 
elever og ansatte mødes, så vi kan begynde at lære hinanden at kende.  
 
På nye elevers dag, lørdag d. 23. april kl. 12-16, vil vi se frem imod det år, som for mange opleves som 
noget af det allerbedste i deres ungdomstid, både når det gælder indhold, det kristne budskab, personlig 
udvikling og fællesskab.  
 
  Programmet for nye elevers dag  
 
  Kl. 11.30 - Tilbud om rundvisning på skolen – Turen begynder fra skolens hal.   

 
  Kl. 12.00  - Velkomst i hallen og herefter middagsmad for alle. 
 
  Kl. 13.00  - Samling med informationer om det kommende skoleår. 
 
  Kl. 14.30  - Kaffe. 
  - Individuel samtale med en medarbejder. 
  - Information og samtale med elever, der har særlige behov 
    eller skal have dansk som andetsprog. 
  - Mulighed for at prøve skoletøj.   
 
 
Praktiske informationer 
Hvis du modtager specialundervisning eller faglig støtte og ønsker at fortsætte med det på Solgården, skal 
du medbringe en udtalelse fra din nuværende skole. Udtalelsen skal beskrive den hjælp, du får og give en 
vurdering af dit faglige standpunkt. 
 
Der vil hele dagen være mulighed for at prøve forskellige former for skoletøj og sportstøj. Det er helt 
frivilligt, om I ønsker at købe tøjet. Bestilling og betaling foretages online via vores samarbejdspartners 
website, som der vil være et link til på vores hjemmeside.  
 
Du modtager sammen med dette brev en mængde papirer og informationer. Det meste ligger også på 
www.solgaarden.dk/skema2223.  
 
Vi vil bede dig om at foretage dine forskellige fagvalg online via skolens hjemmeside 
solgaarden.dk/skema2223 senest mandag d. 11. april.  
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Ansøgning om statslig elevstøtte 
Vi vedlægger et skema til ansøgning om statslig elevstøtte. Dette skema udfyldes og underskrives af både 
elev og forældre. Elevstøtteskemaet returneres via mail (pdf-fil) til skolen senest den 11. april til 
kontoret@solgaarden.dk. Når vi har modtaget det statslige elevstøtteskema, sender vi oplysningerne til SU-
styrelsen, som beregner statsstøtten, hvorefter vi kan beregne jeres egenbetaling. Vi udsender 
betalingsopgørelsen i løbet af juni måned. 
 
På skolen har vi mulighed for at bidrage med et tilskud til egenbetalingen, hvis økonomien er presset. I kan 
læse mere om de forskellige muligheder og udfylde ansøgningsskemaet på www.solgaarden.dk/tilskud  
 
Vi glæder os i den grad 
Vi ser frem til at møde såvel kommende elever som elevforældre og glæder os til samarbejdet om 
efterskoleopholdet. Hvis I har spørgsmål forud for d. 23. april, er I velkommen til at kontakte skolen. 
 
Vi er godt på vej mod fyldt skole, men der er endnu ganske få ledige pladser – så kender I nogen, der 
overvejer et år på Solgården, så gi’ gerne budskabet videre.   
 
På skolens hjemmeside kan I se masser af billeder fra skolens dagligdag, og på Facebook kan I altid finde 
seneste nyt – vi opfordrer jer til at ”følge” os på Facebook og Instagram.  
 
Vi vil gerne, om I sammen med indtastningen af jeres skemaønsker tilmelder jer til ”Nye elevers dag” af 
hensyn til skolens køkken. 
 
På vegne af alle ansatte på Solgården 
Søren Andersen, forstander 
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Forud for “Nye elevers dag” beder vi jer om følgende: 
 
 
1. Udfyld vedlagte skema vedrørende “Statslig elevstøtte”  

- Sendes til skolen via mail til kontoret@solgaarden.dk senest den 11. april. 

 

2. Udfyld online skemaønsker og kontaktoplysninger på www.solgaarden.dk/skema2223. 

Dette skal være afsluttet senest den 11. april. 

 

3. Medbring nedenstående papirer i udfyldt stand til “Nye elevers dag”.  

Samtaleark til individuel samtale 

Skolekontrakt  

Papirerne skal sendes til skolen, hvis I ikke kommer til “Nye elevers dag”. 

 
4. Orientere jer i vedlagte foldere: 

”Velkommen i 9. klasse”  

”Velkommen i 10. klasse” 

”Valgfag på Solgården” 

 

Husk, at alle materialer også kan findes på www.solgaarden.dk/skema2223 
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