
 
Kære Nye Elev på True North Efterskole 

 

Vi ønsker, at du skal føle dig velkommen på TNE, og vil gerne høre lidt om, hvilke tanker, du har gjort 
dig om skolen og skoleåret. For at give dig den bedst mulige start, kan det være godt for os at vide lidt 
om, hvad du forventer dig af skolen, og hvad vi kan forvente af dig. 

 

Vi vil derfor bede dig skrive et brev til os, hvor du svarer på nogle spørgsmål om, hvilke tanker, du har 
gjort dig om dit år på True North Efterskole. 

 

Du svarer kun på de spørgsmål, som du har lyst til at svare på, og som du synes er relevante for 
dig. Du må gerne skrive mere, end vi spørger om J. 

Brevet er fortroligt og vil kun blive læst af dine kommende lærere.  

1. Hvorfor har du valgt at tage et skoleår på True North Efterskole? 
2. Hvor kender du os fra? (Camps, nettet, nogen, der har gået på TNE?) 
3. Hvad er dit største håb? Og din største frygt mht. skoleåret? 
4. Har du sat dig nogle mål, som du gerne vil have opfyldt i skoleåret? 
5. I Informationshæftet kan du læse om skolens regler. Hvad tænker du om dem? 
6. Ligesom alle andre efterskoleelever i Danmark skal du i dit skoleår på True North Efterskole 

have mange timer, og sikkert flere end du kender fra din nuværende skole. Hvordan tror du, at 
du vil reagere på det? 

7. Har du nogle udfordringer, som du tænker, det ville hjælpe dig, hvis vi vidste? 
8. Bøvler du med noget, som du gerne vil have, at vi som skole ved, men som du ikke synes 

vedkommer andre? 
9. Hvad betragter du som din største styrkeside? 
10. Fortæl noget om dig selv, som gør at vi bliver rigtig glade for, at netop du skal gå på True North 

Efterskole? 
11. Fortæl lidt om dine daglige vaner (søvnbehov, kost fx. noget, du elsker eller absolut ikke spiser, 

om du har let eller svært ved at falde til ro om aftenen og komme op om morgenen). 
12. Nævn til sidst én ting, som du mener, der vil have positiv betydning for, at skoleåret på True 

North Efterskole bliver et fantastisk skoleår for dig 

 

Du indleder brevet: 

Kære True North Efterskole 

Jeg…. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig J. 


