MEDLEMSSKAB
Jeg vil gerne godkendes som
medlem af skolekredsen for
Emmerske Efterskole. Årligt
kontingent 50 kr.

Navn:

Adresse:

Postnr. / by:

E-mail:

Det er vigtigt for skolen at
have et godt bagland, som er
med til at støtte op om skolens
arbejde og værdigrundlag.
Derfor vil vi gerne opfordre til
at blive medlem af Emmerske
Efterskoles skolekreds og på
den måde bakke den op og
følge skolens virke.

Skolens nuværende bestyrelse
består af:
Bjarne Larsen
Carina Scheelke
Gitte Clausen
Jan Nørgaard
Per Nielsen
Sally Hansen (fmd)
Ulla Abild

Vi henviser i øvrigt til skolens
hjemmeside:
www.eeskole.dk

Emmerske Efterskole
Åbenråvej 14, 6270 Tønder
Tlf. 7472 4433
E-mail: ee@eeskole.dk

Emmerske Efterskole
Åbenråvej 14, 6270 Tønder
Tlf. 7472 4433
E-mail: ee@eekole.dk

Skolekredsen

SKOLEKREDS

GENERALFORSAMLING

Det er vigtigt for os, at der er
mennesker bag skolen, som
interesserer sig for vores
elever og deres fremtid. Det
kan være tidligere elever,
tidligere forældre, tidligere
medarbejdere, naboer, lokale
borgere eller andre, som føler,
at skolen på en eller anden
måde har eller har haft
betydning i deres liv.

Vi er en skole for
normaltbegavede unge, der har
svært ved at læse og stave.
Derfor er det vigtigt, at
eleverne her får styrket både
deres faglige kvalifikationer,
de musiske og kreative evner,
samt bliver fortrolige med
tidssvarende kompenserende
hjælpemidler.
Som medlem af skolens
skolekreds inviteres du til at
deltage i skolens årlige
generalforsamling, som typisk
afholdes i maj måned.
Her har du stemmeret, valgret
og valgbarhed til skolens
bestyrelse, som er skolens
øverste myndighed.

Har du lyst til at være en del af
Emmerske Efterskoles bagland,
så bliv medlem af skolekredsen
ved at kontakte skolens
administration, som så vil lade
ønsket gå videre til skolens
bestyrelse, som skal godkende
medlemskab. Du pådrager dig
ikke noget økonomisk ansvar
for skolen – udover et årligt
kontingent på 50 kr.

VÆRDIGRUNDLAG

Gennem et aktivt samvær i
efterskolens fællesskab, tror
vi på, at eleverne udvikler
selvværd, og at de opdrages
til aktiv deltagelse i
samfundslivet som
demokratiske og ansvarlige
medborgere.
Endelig anser vi det for vigtigt,
at eleverne kender til vores
danske kulturbaggrund, for
derigennem at blive forberedt
til mødet med andre kulturer.

