2. september 2019

Kære forældre
Indledning
Så er det tid til et forældrebrev fra MSE. I disse breve kan I læse om, hvad der
sker på skolen, hvad der skal ske i den kommende tid og hvad I kan tale med
jeres unge mennesker om, når I ser dem.

Vi har det godt. Vi er kommet fint igennem de første to introduktionsuger, og
nu er vi startet med det almindelige skema. Hverdagsrytmen har med andre
ord bredt sig, og det er dejligt for langt de fleste.
Vejledning
Vores to vejledere, Merete og Jens, er i fuld gang med det forløb, der skal lede
eleverne frem mod deres ungdomsuddannelse. I morgen, tirsdag, har de en
formiddag, hvor det kun handler om vejledning.

I kan følge med på den Facebook-side, hvor vi skriver om
uddannelsesvejledning. Her vil der løbende blive lagt relevante ting op. Siden
hedder: Vejledning Midtsjællands Efterskole.
Brobygning for elever i 10. klasse
Hvis I har et barn, der går i 10. klasse, vil det være rigtig godt at tale med dem
allerede nu om det brobygningsforløb, de skal gennemføre i uge 46 (11.-15.
november 2019). Det foregår i Roskilde, hvor de skal besøge forskellige
uddannelsessteder.

Det er eleven selv, der vælger, hvilke steder, de ønsker at besøge. Hvis I
ønsker at bidrage til deres valg, er det vigtigt, at I får taget en snak med dem
på forhånd. Eleverne har fået en fortegnelse over de muligheder, de har.
Kan og vil I tilbyde en praktikplads i uge 7 og/eller 9?
I uge 7 skal 9. klasse i praktik, og i uge 9 er det 10. klasse. Vi er altid på jagt
efter gode praktiksteder, og det kan jo være, at der er nogen af jer forældre,
der kan og vil tilbyde en praktikplads til en MSE-elev.

Hvis det kunne være en mulighed, må I meget gerne tilkendegive dette på
følgende link: www.mse.dk/7-9Praktik2020
Indbydelse til bedsteforældredag
Vi minder om, at der er bedsteforældredag på lørdag den 7. september.
Udover at besøge børnebørn, bliver der mulighed for at se og opleve skolens
liv. Se mere i den vedhæftede invitation.
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Indbydelse til sensommergilde
Vi glæder os til at se jer forældre og søskende til årets første
familiearrangement, som finder sted onsdag den 18. september 2019. Læs
mere i den vedhæftede invitation.
Natterend
I weekenden var der nogle elever, der var oppe om natten. Vi har indskærpet
overfor hele elevholdet, at vi har en klar forventning om, at man er i sin egen
seng hele natten.

Vi har også sagt, at hvis ikke man er parat til det, kan man forvente at blive
bedt om at tage hjem for sammen med sine forældre at overveje, hvorvidt
man ønsker at fortsætte som elev på skolen.
Lus
Vi lever tæt sammen, og det betyder blandt andet, at lus kan blive et stort
problem. Der er adskillige elever, der har haft lus. Der blev derfor kæmmet på
livet løs søndag aften.

Hvis man er så uheldig at få lus, er det vigtigt, at I sørger for, at jeres dreng
eller pige får en lusekur, og at der bliver kæmmet. Ellers kommer vi til at
kæmpe med dette meget længe.
Overskud af frugt og grønt er meget velkomment i køkkenet
Hvis I måtte have overskud af bær og frugter, tager køkkenet imod det med
tak. Så serverer vi det for eleverne i den kommende tid.
Hvad kan man tale med sit barn om i den kommende tid
I den kommende tid skal vi blandt andet på hike, som er et løb med
overnatning. Her skal eleverne have praktisk tøj med, ligesom de får brug for
sovepose og liggeunderlag. På denne tur skal vi ud i skoven og lege.

I slutningen af måneden er der orienteringsmøde for næste års elever,
ligesom der er Efterskolernes Dag, hvor vi præsenterer vores skole for
kommende elever. Det er første gang, de nuværende elever får lov til at vise
deres skole og nye liv frem for andre. Det er samtidig en weekend, hvor alle
elever skal være på skolen.
Til gengæld holder vi undervisningsfri mandag den 23. september, som er i
ugen op til denne weekend. Eleverne skal komme tilbage på skolen denne dag
i tidsrummet kl. 19.00-21.45.
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Hverdagen er nu godt i gang. Eleverne er stadig i gang med at lære skemaet
og hverdagen at kende. Nogle kan godt blive trætte af alt det nye. Her er det
godt at henvise til os voksne på skolen, så vi kan støtte eleverne i alt det nye,
der foregår.
Afrunding
Forhåbentlig kan I fornemme, at det går rigtig godt på MSE. Eleverne er glade,
engagerede og gode til at tage sig af hinanden. Vi håber også, at I hører noget
om alt det, vi laver sammen.

Hav det godt til vi ses til sensommergildet. Vi glæder os til at se jer.
Mange hilsner fra os alle på MSE

Christian Hougaard-Jakobsen
Forstander
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