
Hey kommende elev 
Måske har du lagt mærke til det? Sjældent har ordet ”EFTERSKOLE” fyldt mere på de sociale medier og 
i nyhederne end i den sidste måned. Hashtags som #viviltilbage #vivilhjemtilefterskolen 
#elskerefterskole har fyldt på Instagram sammen med elever, der savner vennerne og efterskolelivet.  
 
Sommerfugle i maven 
Måske har du det lidt på sammen måde. Der 
kan være store forventninger og sommerfugle 
i maven, for efter sommerferien skal du være 
en del af efterskolelivet på Solgården – og du 
kan godt begynde at glæde dig  
 
Spørgsmålene kan være mange 
Hvem skal jeg gå i klasse med? Er det rigtigt, at 
der ofte er sport i hallerne om aften? Gad vide, 
om min værelseskammerat kommer fra Jylland 
eller Sjælland? Er det rigtigt, at der er en ny 
type 10. klasse? Kan man komme til Israel eller 
på interrail? Spiser vestjyder kun kartofler? Kan 
man blive solbrændt på skituren? Er det 
eleverne, der står for lovsang? Er der tre mega-
fede volontører til næste år? Kan man mon 
finde en kæreste? Er det sandt, at forstanderen giver bolsjer? Smager vafler bare bedre på pigegangen? 
Kan lærerne godt banke eleverne i volleyball? Behøver jeg ringe hjem hver dag? 
 
Yes! – Det er snart tid til ”Nye elevers dag” 
Har du mange spørgsmål, så glæd dig til Nye elevers dag - lørdag den 17. april kl. 12-17, hvor vi er klar 
til en festlig dag. Her glæder vi os til at vise dig noget af alt det, som efterskolelivet på Solgården handler 
om, svare på dine spørgsmål og give dig tid til at møde de andre elever og alle ansatte, der egentlig 
bare er ret pjattede med efterskolelivet.  
 
Klar - Parat  Vælg dine fag 
Sammen med denne lille hilsen finder du også en stak spændende foldere om valgfag, faglige tilbud, 
rejser og meget mere – indeni folderne er der link til nogle korte film, hvor vi kort fortæller om nogle 
af dine mange muligheder. Der er også et brev til dine forældre med information, som handler om 
økonomi, persondata, datoer mm. 
 
For dig er den første vigtige dato fredag den 9. april – det er nemlig deadline for at vælge valgfag og 
faglige tilbud – det gør du let på solgaarden.dk/skema2122 – og så selvfølgelig også lørdag d. 17/4, 
hvor vi ses til nye elevers dag.  
 
Vi ser virkelig frem til, at du bliver en del af fællesskabet på Solgården   
 
De absolut bedste hilsner 
Søren Andersen, forstander 
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