20. juni 2022

Kære kommende elever og forældre i 10.klasse
Vi glæder os til et spændende år sammen med jer i Center 10 og fremsender hermed vigtig information om opstarten.
Introuge- uge 32 – den 8. august – 12. august.
Den første uge er introuge og kommer til at forløbe således:
Mandag:
Tirsdag –
torsdag:

Vi mødes i Center 10 kl. 09.00-14.00, hvor vi skal hilse på hinanden og se centret og skolen.
Vi tager på introtur til Mølkærlejren.
Vi skal gå derhen. I skal huske gode sko at gå i. Derudover skal I medbringe sovepose, tøj
tilpasset vejret og madpakke til frokost tirsdag. Vi har begrænsede muligheder for at transportere
dele af jeres oppakning, men slet ikke det hele, så I må være fornuftige, når I pakker ☺.

Fredag:

Vi slutter af i centret torsdag omkring middag. Nærmere tidspunkt følger.
I har fri

Klasseinddeling og skema
Skema er ved at være på plads og vil blive klar til udlevering den første dag efter ferien. Herudover vil klasserne blive
dannet efter introturen, så de vil være klar mandag 15. august. Klasserne vil blive dannet på tværs af
fagkombinationer, mens skemaer vil ligge fast.
Forældremøde
Vi holder forældremøde onsdag den 17. august kl. 16.00-18.00 hvor I får mulighed for at høre nærmere om årets gang
og indhold, det daglige liv i 10. klasse og praktiske informationer. UU-vejleder Joan Reenberg vil også være til stede.
Vi ved at samarbejdet mellem jer og os har afgørende betydning for de unge menneskers skoleliv, og vi regner derfor
med at hvert hjem er repræsenteret ved mødet.
Studietur
Vi har en mangeårig tradition med at rejse til udlandet. Skolerejsen vil i år gå til Berlin. Vi tager afsted fra Hammel
mandag 10. oktober klokken 06:00, og vi regner med at ankomme i Hammel den 14. oktober omkring klokken 19:30.
Der en egenbetaling på 1950 kr. Pengene kan indbetales til reg- og kontonummer: 4387 12682972 - skriv “Skolerejse
10.kl + elevnavn” i kommentarfeltet. Vi vil også sende påmindelser ud når vi nærmer os.
Kontakt/spørgsmål
I kan få yderligere information på hjemmesiden www.center10hammel.dk, og I er selvfølgelig også velkommen til at
kontakte os på mailadressen: admin@center10hammel.dk eller via Skovvangskolens kontor på telefon 89 64 36 50. Vi
kan kontaktes fra den 2. august.

God sommer og på gensyn!
Lærerne i Center 10

