
 

 

 

 

Aalborg d. 08-04-19 

 

Kære kommende elever i EC1, EC2 og EC3 årgang 2019-20 samt forældre. 

Hermed følger lidt forskellige oplysninger om det kommende skoleår i EuroClass på Skipper 

Clement Skolen. 

Læs venligst følgende godt igennem og send oplysningerne på sidste side tilbage til undertegnede 

senest fredag d. 26. April 2019.  

Besøg på skolen og test i dansk: 

Alle 72 elever i de kommende EuroClasses inviteres til besøg på skolen mandag d. 13. maj kl. 

15.00-16.30 på Vesterbro 14. Her skal I hilse på jeres nye klassekammerater samt jeres 

klasselærer. Der vil blive afholdt en prøve/test i dansk for alle 72 nye elever. Vi foretager testen i 

maj, så skolen har mulighed for at finde frem til de elever, der evt. har brug for støtte i dansk, så 

støtten kan komme i gang så tidligt på skoleåret som muligt. Elever, der ikke har mulighed for at 

komme, testes i august. (Der skal ikke medbringes PC, men I skal bruge en blyant).  

Klasseliste: 

Klasselisterne bliver først lavet, når vi har fået de endelige sprogvalg tilbage fra Jer – se nedenfor. 

Der er taget hensyn til eventuelle ønsker, hvis det har været muligt!  

Valgfag: 

Det eneste valgfag vi har, er spansk. Der er mulighed for at ”snuse” til spansk. (Spansk er IKKE 

eksamensfag)! Bemærk: Hvis man tilmelder sig spansk, så gælder det for HELE skoleåret! Dog er 

der en ”prøvetid” fra skolestart til efterårsferien (uge 42), hvor man efter nøje overvejelser og 

forældresamtykke kan få lov at vælge fra. 

Skema: 

Skoleskemaerne for kommende skoleår er almindeligvis færdige lige op til sommerferien, så hold 

øje med skolens hjemmeside. Skemaerne bliver ikke sendt ud i papirform. 



Studierejse til Tyskland, Belgien og England: 

Vores studierejse finder sted fra torsdag d. 26. september om morgenen og vi er tilbage i DK 

fredag d. 11. oktober. Vi starter med besøg og to overnatninger i Hamborg efterfulgt at tre 

overnatninger i Bruxelles, hvor vi bl.a. skal besøge EU. Herefter rejser vi til Oxford, hvor vi skal 

være resten af turen. I Oxford skal eleverne bo hos værtsfamilier og gå på sprogskole. Nærmere 

info tilgår også senere. 

Det Blå Sygesikringskort og gyldigt pas: 

Vi gør opmærksom på, at alle elever SKAL medbringe det blå sygesikringsbevis, og at forældre iflg. 

nye regler selv skal sørge for at have tegnet en privat rejseforsikring til deres barn, som dækker en 

evt. hjemtransport, indlæggelse etc. Desuden gør vi opmærksom på, at det ikke er muligt at få 

penge tilbage for rejsen af skolen, hvis en elev ikke deltager, da prisen på rejsen baserer sig på 

deltagerantallet. Men har man tegnet rejseforsikring, kan man henvende sig til sit 

forsikringsselskab og der evt. få pengene refunderet. 

Husk desuden at have et gyldigt dansk pas!!! 

Afgangsbevis: 

I bedes på første skoledag medbringe en kopi af Jeres afgangsbevis/eksamensbevis. Vi skal bl.a. 

bruge det til at niveaudele i matematik, engelsk og tysk.  

Skolestart: 

Første skoledag efter sommerferien er tirsdag d. 13. august. I vil senere modtage mere 

information om skolestarten. 

Forældremøde: 

Der afholdes forældremøde mandag d. 26. august 2019 – Indbydelse tilgår senere. 

 

Vi ønsker Jer nogle gode afgangsprøver her i foråret og ser frem til at møde Jer mandag d. 13. maj 

samt til et forrygende skoleår i vores tre EuroClasses på Skipper Clement Skolen☺ 

 

Med venlig hilsen 

Claus Gaihede, Koordinator EuroClass – Skipper Clement Skolen – Mobil: 2227 9043.  

 



Nedennævnte oplysninger bedes udfyldt og mailet til skolen, så vi har oplysningerne senest 

FREDAG D. 26. APRIL 2019. 

I kan bruge det link, der står på skolens hjemmeside under ”EuroClasses” – udfyld siden og mail det 

til: CG@Skipper-Clement-Skolen.dk  I kan også vælge at scanne/tage et billede af svarsiden og 

maile det til ovennævnte mail. 

 

_____________________________________________ __________________________ 

Fornavn  Efternavn   Fødselsdato 

 

Valg af sprog: (SÆT RING OM ”Spansk”, hvis du ønsker det: 

Spansk: 80 timer i skoleåret. (Valgfag) 

 

Vigtige oplysninger om jeres barn! 

Vi vil RIGTIG gerne have oplyst, hvis der er nogle ting, som vi skal vide om jeres barn – det giver os 

de bedste muligheder for at gøre skoleåret så optimalt som muligt for jeres barn og evt. sætte 

noget fagligt hjælp i gang. Desuden skal vi på en længere rejse og her er det også nødvendigt for 

os at kende til eventuelle ”udfordringer”.  

Vi tænker bl.a. på: 

• Har eleven haft nogen former for hjælpemidler eller ekstra tid til eksamen på 9. årgang? 

• Er eleven ordblind/talblind – eller er I evt. i tvivl om han/hun er ordblind/talblind. 

• Andre faglige udfordringer…?  

• Tager eleven nogen former for medicin – eks. i forbindelse med sukkersyge eller andet? 

• Fysiske udfordringer? 

• Andet vi skal vide…. 

Det er MEGET afgørende for Skipper Clement Skolen, at vi som lærere lever op til vores bedste og 

som udgangspunkt får skabt nogle gode undervisningsbetingelser, som fremmer den enkelte elevs 

indlæring og sociale udvikling på bedste vis☺  

mailto:CG@Skipper-Clement-Skolen.dk

