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Kære kommende elever & forældre på Livsstilsefterskolen Hjarnø  
skoleåret 23/24  

Hjarnø den 27. marts 2023 
     
Med henblik på at forberede jer så godt som muligt på det kommende skoleår, inviteres I hermed til en 
orienteringsdag 
 
Lørdag den 13. maj 2022 kl. 14.00-18.00 
 
Der vil være følgende program for dagen: 
Kl. 14.00 Mulighed for sandwich og kaffe/the/vand i spisesalen 
Kl. 14.30 Velkomst i Foredragssalen for elever og forældre 
Kl. 14.40  Generel information for både elever og forældre  
Kl. 15.30 Aktiviteter for de kommende elever  
Kl. 15.30 Forældremøde  
Kl. 17.00 Fælles afrunding på dagen 
kl. 17.15 Mulighed for rundvisning og tak for i dag. 
 
Det er vigtigt, at du møder omklædt i tøj beregnet til at kunne bevæge dig i. Vores køkken vil sørge for forplejning i 
løbet af dagen.  
 
Orienteringsdagen er meget vigtig og indeholder mange informationer om det kommende skoleår, så vi forventer, at 
alle elever deltager. Vi vil gerne sikre os, at alle optagne elever har fået vores invitation, så derfor skal vi bede dig 
udfylde dette link, også selvom du er forhindret i at deltage https://bgiakademiet.youngcrm.com/signup/24778 
Linket skal være udfyldt senest den 8/5-23 
 
Vi skal bede jer booke opstartssamtale med skolen via mail: line.hansen@bgi.dk og udfylde skemaet ”Ansøgning om 
statslig elevstøtte” snarest muligt, såfremt det ikke allerede er gjort. Skemaet finder I via dette link 
www.signit.dk/bgi/elevstoette, og det skal udfyldes af bopælsforældre/samlever, og underskrives med Nem-Id. Hvis 
skemaet ikke udfyldes, kan der ikke ydes statslig elevstøtte til at nedbringe egenbetalingen. 
 
Vi opfordrer til at lade bilen stå på havnen i Snaptun og gå de 1,5 km som der er til skolen. Er det ikke muligt, og skal 
bilen med over, så kom gerne i god tid. Færgen har blot plads til 5 biler og der kan ikke bookes plads. Den sejler dog i 
pendulfart, når der skal mange med over. 
 
Det er den første fælles oplevelse årgangen får med hinanden, og vi glæder os meget til at præsentere jer for skolen, 
herunder grundholdninger og undervisningstilbud. 
 
Med venlig hilsen 
 
Line Hansen  Helle Vestergaard Troels Ross Petersen 
Ledelse   
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