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Kære forældre, elever, medarbejdere og andre interessenter i forhold til Frydensberg Efterskole

Så blev det juleferie. Den sidste måned har skolen emmet af julepynt, julelys, online julekalender,
julemad og en forventningens glæde til gaver og godter, som alle hygger sig med i juletiden. For at
starte med slutningen, så havde vi igår et brag af en julegalla, hvor en stor gruppe elever og Team
rUst havde planlagt og rammesat en fantastisk aften for os allesammen. Som en af eleverne
efterfølgende udtrykte på Facebook; “Jeg sværger, det er kærlighed og fællesskab det dér” :-)
Ellers kan vi se tilbage på en december måned hvor 10. klasse lavede OSO og ligeledes fremlagde
for forældre, lærere og elever. Det var en rigtig spændende dag, med en høj standard af
fremlæggelse og opgavebesvarelser. Også her skinner det igennem hvor forskellige vi er. Her er
bare et lille udsnit af de uddannelsesveje der blev arbejdet med: præst, landmand, advokat,
ejendomsmægler, musiker, pædagog, lydtekniker etc.
Den efterfølgende weekend var de respektive tyskhold traditionen tro på JuleShopping i
Hamburg. En lang, men udbytterig dag, hvor der blev shoppet og hygget i stor stil. Dagen sluttede
med et besøg til ungdomsgudstjeneste i en tysk frikirke. Samtidig var resten af skolen på shopping
i Aarhus.
I det nye år går vi en masse spændende oplevelser i møde. Det første vi rammer er
Skitur og Storbytur, der går mod henholdsvis Østrig og Barcelona. Turene er for 8. og 9.klasse.
Senere på året, i marts måned, tager 10:PRO og 10:Exceed til USA og Afrika.
Der vil løbende komme informationer på Viggo om disse ture.
En rigtig vigtig ting er Deadline for underskrift på optagelse.dk. Brug allerede nu vinterferien på
at tale med jeres børn om uddannelsesvalg. Den 2/2-18 vil der på optagelse.dk blive åbnet op for
tilmelding og Nem-id login.
Onsdag d. 10/1-18 er der Efterskolernes aften. Vi håber på mange besøgende, og vil byde på
rundvisninger, aktiviteter og lidt godt til ganen. Tøv ikke med at sprede invitationen, både
mundtligt og på Facebook. Vi vil så gerne vise vores skole frem.
Når nu vi afslutter et halvår og tager hul på et nyt, tager vi samtidig hul på en helt ny æra på
Frydensberg. Vi har fornøjelsen af at kunne byde det nye forstanderpar, Dorthe og Gideon
Jakobsen, velkommen på skolen. De er i løbet af december måned flyttet ind i tjenesteboligen, og
er fra den 1/1-18 klar til at blive en del af holdet på skolen. Vi glæder os meget til det nye
samarbejde. Rent praktisk fortsætter dagens gang på Frydensberg højst sandsynlig uændret, set
fra forældreperspektiv. Det er vores ambition at lave en let og glidende overlevering.
Til allersidst vil vi ønske jer alle en velsignet og god jul. Julen er en tid hvor vi alle tænker lidt
særligt over vores tilværelse, og også gennemlever minder fra en svunden tid, samtidig med at
fremtidens drømme og ønsker kommer i fokus. Vi tror at drømme kan blive til virkelig, både på et
individuelt og fælles plan. Det ser vi dagligt i vores arbejde med de fantastisk unge mennesker vi er
betroet med i vores hverdag. Tak for den tillid.
Med mange kærlige hilsener og ønsker om Guds velsignelse en glædelig jul
Fra personalet og ledelsen på Frydensberg Efterskole
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