
INFORMATIONSAFTEN

Mangler du også et 
ungdomstilbud med 
indhold til dit barn?

Kom og hør om vores idéer 
og lad os høre om dine!
Dagsorden:

H E R  T R O R  V I  P Å  " A L L E  K A N  N O G E T "  
2 2 .  J A N U A R  2 0 1 8  K L .  1 9 . 0 0 - 2 2 . 0 0

Vi er en lille gruppe, som brænder for at oprette et ekstra 

trin mellem barneliv og voksenliv for unge med svære 

generelle indlæringsvanskeligheder. 

Vi vil etablere et efterskoletilbud, hvor der er særligt fokus 

på at udvikle den enkeltes elevs potentialer. 

Vi vil skabe et trygt og nærværende miljø, hvor de unge 

mennesker kan få et rigt og spændende ungdomsliv, så hver 

enkelt får mulighed for større mestring af eget liv.

Velkomst ved Stine Tryk 
Præsentation af vores tanker og idéer ved Stine Tryk
Forældre-fortælling ved Iee og Peter Fog. Deres datter går på Karise 
efterskole (KAEF). Læs om efterskolen her www.kariseefterskole.dk. 
Muligheder og lokal opbakning
Idé-inputs til projektet 
Stiftelse af skolekreds 
Fremadrettet aftaler
Farvel og tak for i aften

Dato: 22.01.2018 
Tid: 19.00 - 22.00 
Sted: Årre kro, Skolegade 13, 6818 Årre 
Pris: 50 kr inkl. kaffe & kage  
Tilmelding: Su. senest d. 08.01.2018 på mail: stine@karlstad-kufferten.dk  
  
Dem, der har lyst og evt. kommer langvejs fra, er velkommen kl 18 til spisning 
på kroen. Skriv ved tilmelding, hvad I ønsker at bestille, så står vi for bestillingen.
En sandwich el. Kylling i karry 79 kr. Wienerschnitzel 98 kr. (eksl. drikkevarer).  

Har du spørgsmål eller lignende, så er du velkommen til at ringe eller skrive 
til Stine Tryk på tlf. 60 13 56 53 eller stine@karlstad-kufferten.dk 

Vi glæder os til at ser jer til en spændende og inspirerende aften!  

De bedste hilsner fra Iee, Peter, Maiken, Finn, Lea, Inge, Friedericke & Stine


