
 

TIRSDAGSHOLDET – Sprogskole 

Skole-Hjem samtale for S22 holdet 

D. 24. november 2022 afholdes skole-hjem samtale for S22 holdet, hvor sproglærer Benedict giver en 

tilbagemelding til elever og repræsentant for deres værtsfamilie. Da det er samme dansklærer på begge 

sprogskolehold, må der tænkes lidt anderledes for at det ikke skal tage mange timer med tilbagemelding til 

hele S22 holdet. 

Tirsdagsholdet har skole/hjem samtale: torsdag d. 24. november kl. 15 til 16. 

STED: Nærum gymnasium, Nærum Hovedgade 30 (vi sætter skilt indenfor hovedindgangen) 

Håber alle er med på at lave hurtige skift og fokuserede snakke, så den stramme tidsplan kan holdes - for 

næste hold kommer kl. 16. 

S22 student: Venligst register dig og deltagere fra værtsfamilie og/eller klub på eventet i databasen. 

Samtalerne holdes derfor efter følgende model: 

 Ca. 10 min. tilbagemelding til hele holdet med generelle betragtninger, som alle kan bruge  

Derefter går alle udenfor – og er bliver en meget kort tilbagemelding til hver student. 

 Ca. 5 min. tilbagemelding per student & familie med specifikke forhold der bør fokuseres på; dette 

bliver med en skriftlig tilbagemelding også, da der desværre ikke bliver tid til at gå meget i dybden. 

Det betyder desværre, at der bliver lidt ventetid fra den fælles tilbagemelding, og indtil alle har været til 

individuel tilbagemelding. Der kan evt. tages dansk lektier med , men S22 studenterne kommer også til at 

gå fra den individuelle samtale direkte til at øve på deres underholdning senere på aftenen (og evt. i 

ventetiden). 

BEMÆRK venligst - HVIS der flyttes til næste værtsfamilie inden 24 november, så bør nye familie deltage. 

Så Counsellor del venligst denne information videre. 

----------- 

Planen for de korte individuelle samtaler er følgende: 

15:10 33408 Skovshoved 

15:15 33496 Copenhagen International 

15:20 33417 Gentofte 

15:25 33523 Glostrup Vestegnen 

15:30 33471 Humlebæk-Nivå 

15:35 33517 Københavns 

15:40 33403 Søllerød 

15:45 33426  Taastrup 

15:50 33493 Dyrehaven 

 

S22 studenter og Counsellors kan hente program med navne (og ikke kun YEP numre) fra eventet i 

databasen. 

Vær sød ved sproglærer Benedicte – hun skal give mange tilbagemeldinger på kort tid  

Dette lægges også på 1470.dk – men kun med studenternes YEP numre. 

HUSK – Hvis værtsfamilie ønsker at deltage i Thanksgiving arrangementet om aftenen, så tag venligst fat i 

Rotary klubben for håndtering af tilmelding. S22 studenterne er tilmeldt Thanksgiving om aftenen (og 

betalt for). 


