BGI den 29. august 2022

Kære kommende elever & forældre
Sportsakademiet 23/24
(Amerikansk fodbold, cykling, fitness, fodbold, håndbold og eventuelt med kombinationslinjerne,
ski/snowboard, lifeskills eller IGCSE)

Med henblik på at forberede jer så godt som muligt på det kommende skoleår, inviteres I hermed til en
orienteringsdag
Søndag den 9. oktober kl. 09.15-13.20
Der vil være følgende program for dagen:
Kl. 09.15
Velkomst i Opvisningshallen for elever og forældre
Kl. 09.30
Aktiviteter på linjerne for de kommende elever
Kl. 11.45
Generel information for både elever og forældre samt kaffe og sandwich
Kl. 13.20
Programmet er slut
Det er vigtigt, at eleven møder omklædt i idrætstøj beregnet til aktivitet på idrætslinje. 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://www.bgiakademiet.dk/om-efterskolen/orienteringsdag Linket åbner den 7. september kl. 12.00 og
skal være udfyldt senest den 22. september 2022.
Da en del af programmet kun er for eleverne (kl. 9.30 – 11.45) foreslår vi en lille tur til Juelsminde eller
Horsens, mens eleverne har aktivitet på linjen. I er selvfølgelig også velkomne til at gå en tur i området ved
BGI.
Den internationale linje IGCSE kan kombineres med alle vores idrætslinjer, og er til dig, som gerne vil have en
del af din undervisning på engelsk.
Er du pige og har du mod på at udfordre dig selv, er vores linjetilbud Lifeskills måske noget for dig. Lifeskills
kan kombineres med alle vores idrætslinjer.
Se meget mere om de ekstra tilbud på vores hjemmeside under menupunktet ”Øvrige tilbud” HER
I det kommende skoleår har vi to ture til udlandet, og det vil være en tur med Fællesskabsgruppen i uge 37 til
enten Frankrig eller Tjekkiet samt en tur i uge 4 til Østrig, hvor vi står på ski/snowboard. Der vil desuden
være ture til relevante steder i Danmark med idrætslinjerne, ligesom vi har en række linjedage på BGI
akademiet.

Vi har mange elever på BGI akademiet, og for at udnytte faciliteterne bedst muligt, holder vi
orienteringsdagen på forskellige tidspunkter. I er inviteret om formiddagen, andre kommer om
eftermiddagen.
Senest den 1. november 2022 skal vi bede jer udfylde skemaet ”Ansøgning om statslig elevstøtte”. Skemaet
finder I via dette link www.signit.dk/bgi/elevstoette, og det skal udfyldes af elev samt
bopælsforældre/samlever, og underskrives med Nem-Id. Det er en god ide, hvis I sidder sammen, når
skemaet skal udfyldes og underskrives. Er eleven under 15 år, når I udfylder skemaet, er det kun
forældre/samlever, der skal underskrive med Nem-Id. Hvis skemaet ikke udfyldes, kan der ikke ydes statslig
elevstøtte til at nedbringe egenbetalingen. Generelle betingelser omkring økonomi kan du se på
økonomisedlen, der kommer på vores hjemmeside under punktet ”Info til kommende elever” i løbet af 14
dage.
Er du optaget på kombinationslinjen ski/snowboard eller IGCSE holder vi et Zoom møde mandag den 10.
oktober.
Kl. 18.30 – 19.00 Information om snelinjen
Kl. 19.00 – 19.30 Information om international linje IGCSE
Kl. 19.30 – 20.00 Mulighed for at stille generelle spørgsmål
Du deltager i møderne via dette link https://us06web.zoom.us/j/84141034773
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
Helle Vestergaard
Ledelse

Troels Ross Petersen

