Optagelsesprocedure 10. kl. adventurelinjen
Til dig, der allerede står på ventelisten
Hvis du efter i aften ved, at du gerne vil gå på Laursens Realskole i 10. klasse på adventurelinjen skal du, hvis du
allerede er skrevet på ventelisten på www.laureal.dk senest på torsdag, den 10. november have indsendt
optagelsesoplysningsskema og selvevalueringsskema.
Da vi ved, I endnu ikke har modtaget standpunktskarakterer her i 9. klasse, vil vi bede dig eftersende dem,
når du har modtaget dem.
På adventurelinjen bliver man ikke kun optaget efter, hvornår man er skrevet på ventelisten. Her vil man gerne have
lige mange piger og drenge i klassen og gerne en flok engagerede unge mennesker, der har lyst til at dyrke
udendørssport i alt slags vejr.
I vil få svar senest mandag den 14. november, om I er optaget.
Økonomi
Der vil efterfølgende blive tilsendt 2 opkrævninger på henholdsvis et indmeldelsesgebyr på 800 kr. og et
depositum på 3 måneders skolepenge, der modsvarer skolepengene i maj, juni og juli 2024 på 6.510 kr.
Juli måned, fordi betalingsåret er opdelt i 12 måneder.
Pengene skal være indbetalt senest onsdag den 16. november og vil ikke, når først de er indbetalt, blive
tilbagebetalt ved udmeldelse.
Du er ikke indmeldt, før pengene er betalt.
Ultimo januar 2023 vil I skulle indbetale et depositum på 1.200 kr. til studieturen.
Ligeledes vil en tøjpakke på 1.600 kr. være obligatorisk. Den vil I høre nærmere om, inden sommerferien.

Til dig, der endnu ikke er skrevet på ventelisten
Til dig, der ikke er skrevet på vores venteliste og som gerne vil have en plads på adventurelinjen til kommende skoleår,
skal dine forældre tilmelde dig ventelisten på www.laureal.dk under skolemenu – praktisk – indmeldelse – optagelse
og tilmeld.
Der vil herefter blive sendt et optagelsesoplysningsskema og et selvevalueringsskema til dig, som du og dine forældre
skal udfylde og returnere senest onsdag den 16. november.
Da vi ved, I endnu ikke har modtaget standpunktskarakterer her i 9. klasse, vil vi bede dig eftersende dem, når du har
modtaget dem.
På adventurelinjen vil man gerne have lige mange piger og drenge i klassen og gerne en flok engagerede unge
mennesker, der har lyst til at dyrke udendørssport i alt slags vejr, så her bliver man ikke kun optaget efter, hvornår
man er skrevet på ventelisten.
Økonomi
Du vil herefter senest mandag den 21. november få besked, om du er optaget og skal senest den 28. november
indbetale et indmeldelsesgebyr på 800 kr. og et depositum på 3 måneders skolepenge, der modsvarer skolepengene i
maj, juni og juli 2024 på 6.510 kr.
Juli måned fordi betalingsåret er opdelt i 12 måneder.
Du er ikke indmeldt, før pengene er betalt.
Ultimo januar 2023 vil I skulle indbetale et depositum på 1.200 kr. til studieturen.
Ligeledes vil en tøjpakke på 1.600 kr. være obligatorisk. Den vil I høre nærmere om, inden sommerferien.

Onsdag, den 11. januar 2023 kl. 19.00 vil der blive afholde et informationsmøde kun om adventurelinjen

