Bagsværd Kostskole og Gymnasium
FERIEOVERSIGT KOSTSKOLEN 2020/2021
Efter sommerferien møder kosteleverne: søndag den 9. august 2020 mellem kl. 15.00 – 17.30.
Klokken 17.30 siger forældre og pårørende farvel, idet vi starter skoleåret med en middag klokken 18.00
for kosteleverne og kostskolens medarbejdere.
Nedennævnte datoer er de ferier, hvor kosteleverne ikke kan opholde sig på skolen.
I weekender kan eleven efter aftale forlade kostskolen eller forblive på denne.
Oversigten skal forstås således, at der er fri førstnævnte dag efter skoletid.
Eleverne ventes tilbage sidstnævnte dags aften - mellem kl. 19.00 - 21.00, men eleverne kan også
returnere næste dags morgen senest en halv time før første lektion.
År

Aktivitet

Fra

2020

Efterårsferie

Fredag den 9. oktober

Juleafslutning/ferie

Fredag den 18. december fri kl. 12
Afrejse senest kl. 14

Vinterferie

Fredag den 12. februar

Påskeferie

Fredag den 26. marts

Sommerferie

Torsdag den 24. juni
8., 9. klasse
Afrejse senest kl. 16

2021

Til
Søndag den 18. oktober
Ankomst kl. 19 - 21
Søndag den 3. januar
Ankomst kl. 19 - 21
Søndag den 21. februar
Ankomst kl. 19 – 21
Mandag den 5. april
Ankomst kl. 19 – 21

Fredag den 25. juni
Gymnasiet og 0.g
Dimission kl. 10
Afrejse senest kl. 14
Øvrige fridage, hvor eleverne er velkomne til at opholde sig på kostskolen – og velkomne til
at rejse hjem
Bededag
Fredag den 30. april
Kr. Himmelfartsdag

Torsdag den 13. maj
Fredag den 14. maj
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
NB! Gælder kun 7. – 9. klasse og 0.g.
Denne dag kan være en normal undervisningsdag i gymnasiet
2. pinsedag

Mandag den 24. maj

Inden hjemrejse må eleverne give skolen besked om, hvor de opholder sig i weekenden/ferien, og
hvornår de kommer tilbage. Hvis tilbagekomsttidspunktet ændres, ringes besked på ankomstaftenen mellem
kl. 19.00 - 19.30 til Haraldsgave på tlf.: (+ 45) 20 32 35 28
OBS: Skoleåret 2021/2022 begynder for kosteleverne søndag den 8. august 2021 kl. 15.00.
Med venlig hilsen
Souschef Anne Grethe Matthiesen
mobil: (+45) 2015 7720 ag@bagkost.dk

Rektor Jimmy Burnett
mobil: (+45) 2058 5466 jb@bagkost.dk

