Tølløse Slots Efterskole, 26. august 2022

Program for efterskolernes dag
25. september 2022 kl. 13.00 – 17.00
Velkommen
Kære gæst – velkommen til Tølløse Slots Efterskole. Ved ankomst til skolen bliver I anvist evt.
parkeringsplads og I får udleveret et program for dagen, samt et kort over Tølløse Slots Efterskole.
Dagen byder på oplæg fra forstander Jannik Kildorf om efterskolen og vore linjer vil præsentere sig
ved vore elever og lærere. Et godt første stop vil være vores medarbejderrum hvorfra
rundvisninger på efterskolen udgår fra.
Rundvisninger
I hele tidsrummet har gæster mulighed for en rundvisning guidet af vores nuværende elever, der
elsker at vise deres efterskole frem. Rundvisninger udgår fra vores medarbejderrum.
Oplæg om efterskolen ved forstander
I vores gamle hal vil efterskolens forstander Jannik Kildorf holde oplæg om Tølløse Slots Efterskole.
Her vil man kunne orientere sig om hvad et efterskoleår kan byde på hos os - vores værdier, linjer,
valgfag, økonomi etc. Et oplæg tager ca. 30. minutter og de er tidssat til kl. 13.00, kl. 15.00 og kl.
16.00.
Linjer
Vores linjer vil dagen igennem præsentere sig med arbejdende værksteder, hvor vores elever og
lærere giver eksempler på aktiviteter på linjerne. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål
både til lærerne og eleverne på linjerne.
Fælles underholdning
Kl. 14.15 vil vore elever vise en fælles dans og de vil også synge en fællessang for vores gæster.
Spisesalen
Dagen igennem vil vores køkken byde på kaffe/te og en let anretning. Her vil der også være
mulighed for at spørge ind til den kost vi serverer, samt de aktiviteter vores elever hjælper til med
i køkkenet.
Indskrivning til et efterskoleår på TSE
Vores sekretær Charlotte vil dagen igennem sidde klar ved vores elevfællesrum til at besvare
spørgsmål om pladser, økonomi og indmeldelse. Hun vil selvfølgelig også være klar til at modtage
indmeldelser på dagen.

Hjemmeside
Besøg rigtig gerne vores nye hjemmeside på www.slottet.dk inden besøget. Her vil man kunne
orientere sig om efterskolen, aktiviteter og værdier. Her findes også information om
indmeldelsesprocedurer og økonomi.
Et efterskoleår på Tølløse Slots Efterskole byder på mange oplevelser, nye kammerater og
spændende undervisning og det vil modne de unge mennesker til uddannelse og videre færd i det
vi kalder for livet.
Velkommen på Tølløse Slots Efterskole – vi glæder os til at se jer!

Forstander
Jannik Kildorf

