Kære elever og forældre årgang 21/22

Bjerre, den 12. maj 2021

Den 13. juni har vi inviteret jer til orienteringsdag. Desværre er restriktionerne omkring arrangementer i
skoleregi forlænget på ubestemt tid, så det betyder, at vi må lave en virtuel version af orienteringsdagen.
Dagen bliver efter samme skabelon, som den orienteringsdag der blev afholdt i november, og selvom man
deltog i denne, vil vi gerne opfordre til, at man deltager i møderne og orienterer sig i materialet, således at
man bliver helt klar til efterskoleopholdet, der begynder om ca. 3 måneder.
I kan herunder se på hvilket tidspunkt, jeres linje er på Zoom, og her må I meget gerne deltage, så I på
bedst mulig måde bliver introduceret til det kommende efterskoleår. Dette møde er primært for eleverne.
De af jer som har ski eller snowboard som kombination skal deltage i 2 linjemøder både det for jeres
hovedlinje og det for ski/snowboard.
Kl. 10: Fodbold
https://zoom.us/j/96759059234
Kl. 10.30: Håndbold
https://zoom.us/j/92123563885
Kl. 11: Basket
https://zoom.us/j/91468604908
Kl. 11.30: Amerikansk fodbold
https://zoom.us/j/99443256089
Kl. 12: Fitness
https://zoom.us/j/99625404541
Kl. 12.30: Cykling
https://zoom.us/j/98249793660
Kl. 13-14: Forældremøde Sportsakademiet (som er følgende linjer: amerikansk fodbold, basket, cykel,
fodbold, fitness og håndbold samt kombinationer med disse linjer (ski/snowboard, lifeskills, IGCSE))
https://zoom.us/j/99524891158
Kl. 14.15: Ski/snowboard
https://zoom.us/j/92850622024
Kl. 15: Spring
https://zoom.us/j/99374379431

Kl. 15.30: Rytme
https://zoom.us/j/94422086334
Kl. 16: Dans
https://zoom.us/j/93591767485
Kl. 16.30: Parkour
https://zoom.us/j/97669257479
Kl. 17-18: Forældremøde Gymnastikakademiet (som er følgende linjer dans, parkour, rytme og spring samt
kombinationer med disse linjer (ski/snowboard, sportsacro, teamgym, lifeskills og IGCSE)).
https://zoom.us/j/94633082356
Desuden er der et forældremøde med ledelse og linjelærere, hvor de unge også er velkomne til at være
med. Mødet tager primært udgangspunkt i jeres spørgsmål.
Derudover har vi lavet en række film, som vi også vil bede jer se. Filmene indeholder noget af det, vi ville
have sagt, hvis I var kommet her fysisk. De kan ses her:
https://www.youtube.com/watch?v=Q17FLzLojNA&list=PLZYUVUkz-OGWY7XHh0tfCjo-vf79oYtDZ
I videoen om fællesskab og dannelse bliver I introduceret for nogle refleksionskort. Dem kan I se her:
https://www.bgiakademiet.dk/media/4312/refleksionsspoergsmaal_odag_kortspil.pdf
Der er nogle af jer, der slet ikke har været på BGI akademiet, og I får mulighed for at gå en tur i området og
få et kig ind i vores haller den 24. maj 2021 mellem kl. 12.00-16.00. Der er ikke noget fælles oplæg eller
lignende, så det er blot en hel uformel gå-tur i området (med mundbind). Vi vil være til stede omkring
Opvisningshallen, hvor der er mulighed for at få lidt forfriskning og stille et par spørgsmål. Vi vil gerne vide
hvor mange som kommer, derfor skal I tilmelde jer på mail lotte.laursen@bgi.dk Da vi desværre stadig er
underlagt restriktioner, må der kun komme én ledsager med pr. kommende elev.
Som noget helt nyt har vi lavet en 3D-rundvisning, der også er med til at give et rigtigt godt indtryk:
https://www.bgiakademiet.dk/om-efterskolen/nyt-fra-bgi/tag-paa-virtuel-tur-i-vores-nye-3-d-rundvisning
Vi glæder os til at se jer til skolestart den 8. august, og der vil komme mere information inden
sommerferien. Vi er i fuld gang med at planlægge et godt efterskoleår med mange forskellige begivenheder
og en hel del dejlig hverdag.
Med venlig hilsen
Helle Vestergaard og Troels Ross Petersen

