
Korsager Skole. 

Forældrebrev vedrørende udvekslingsturen til Bedford.

Sendt via Aula

"Kære forældre på 7. årgang 

Vi er i den fantastiske situation, at vi har muligheden for at sende 10-12 elever fra 7. årgang på 
en udvekslingstur til Bedford i England. Her vil jeres børn følge nogle jævnaldrende 
engelskelever, som jeres børn på forhånd har kommunikeret med. Det er en ret enestående 
mulighed, som vi selvfølgelig håber at få det bedste ud af. 

Det fungerer således, at jeres børn skal skrive en motiveret ansøgning til undertegnede, hvor 
de argumenterer for hvorfor, at de skal vælges til denne mulighed. Jeres børn begyndte 
allerede idag, at skrive deres ansøgning, så tal endelig med jeres børn om det.

Det vil være Daniella, Peter og jeg, med input fra Laura, Lisette og Alan, der udvælger hvem 
der får tilbuddet om at komme med på turen. Jeg vil på forhånd gerne gøre det klart, at de 
elever der bliver udvalgt IKKE er de fagligt dygtigste, da dette ikke er fokus for turen. Jeg kan 
dog allerede nu afsløre at der er visse kriterier for hvem der bliver udvalgt.

- En villighed og et engelsk fagligt niveau, der gør eleverne i stand til at kommunikere på et 
basisengelsk, da de ellers ikke vil få et særligt stort udbytte af turen.

- At eleven kan begå sig socialt og repræsentere skolen på en passende måde.

Turen foregår i uge 17, d. 20.-23. april, hvor vi mødes tidligt mandag morgen i lufthavnen og 
kommer hjem sent torsdag, hvor jeres børn derefter har fri om fredagen d. 24. april.

I engelske skoler er der et krav om uniform, og det skal vi selvfølgelig også have på :) Det 
betyder, at de udvalgte elever skal medbringe:

- Sorte sko (der ikke er gummisko)

- Sorte bukser (ingen joggingbukser) 

- 3 hvide skjorter (kan f.eks. købes billigt i H&M)

Når vi kommer til Bedford vil vi modtage et clip-on slips og en blazer. Blazerne er betalt af 
Korsager Skole og er elevernes ejendom efter turen.

Hele turen er betalt af Korsager Skole! Dette inkluderer:

- Turen frem og tilbage med alle transportmidler.

- Tre måltider om dagen. 

- Oplevelser.



De udvalgte elever skal dog selv medbringe lommepenge til ikke-skolerelaterede ting og 
oplevelser.

Når vi har udvalgt de 10-12 elever, så vil jeg kontakte jer forældre til de udvalgte elever, 
hvorefter vi opretter et møde og snakker det hele igennem, samt sender en detaljeret oversigt 
med informationer om turen.

Mvh. xxx"
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