Medlemskabet er personligt og koster 100 kr. som engangsbeløb.
Du indbydes til årsmøde i skolekredsen, hvor nyt fra skolen fremlægges og
debatteres. Efter mødet er der middag i spisesalen. Desuden vil du sidst på året
modtage skolens årsskrift med facts og historier fra året, der er gået.
Medlemskab i skolekredsen giver adgang til valg til et repræsentantskab.
Repræsentantskabet vælger blandt sine medlemmer skolens bestyrelse.
Med medlemskabet er du med til at støtte og virkeliggøre skolens fortsatte virke
som efterskole og som et godt aktiv lokalt.
Indmeldelse sker ved at aflevere nedenstående på skolens kontor eller sende en
mail på: kontor@vgi.dk med personoplysninger. Herefter skal dit medlemskab
godkendes af bestyrelsen.
Betaling kan ske på kontoret eller på MobilePay: 36843
Navn:
Adresse:
Telefonnummer:
Mail:

Vivild Gymnastik- & Idrætsefterskole
Langgade 37, Vivild · 8961 Allingåbro
Tlf.: 86 48 60 65
kontor@vgi.dk · www.vgi.dk
www.facebook.com/VivildGI
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Gymnastik- & Idrætsefterskole

Bliv en del af VGI, bliv medlem af skolekredsen
Frie skoler, hvor en kreds af mennesker samler sig om at drive en skole,
er noget helt specielt for Danmark, og det er en ret der skal værnes om.
Det kan du gøre ved at engagere dig i en skolekreds ved en fri skole.
Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole (VGI) henvender sig til unge
på 9. og 10. klassetrin med lyst til sport og er et andet skoletilbud end folkeskolen.
Elevtallet på skolen er i dag ca. 180 elever, og der er ca. 40 ansatte på skolen.
Der er god søgning til skolen, og vi har en fyldt skole flere år frem i tiden.
Skolen fylder meget i lokalsamfundet, dels rent fysisk med sin størrelse og de mange
lærerboliger, dels ved tilstedeværelsen af 180 unge i et lille samfund som Vivild.
Det er vigtigt for VGI at være en del af samfundet på den gode måde.
Rigtig mange lokale beboere har kontakt til skolen gennem året som aktive
idrætsudøvere eller deltagende tilskuere, og vi har gennem årene udbygget
faciliteterne netop med henblik på også at kunne servicere den lokale idræt og kultur.
Det er af afgørende betydning for VGI at have en stor og medlevende skolekreds,
hvis skolen skal fortsætte den gode udvikling – og det er meget vigtigt med
engagerede mennesker i skolekredsen, der har interesse for livet på og omkring
skolen. Skolekredsen kan også være det første skridt for dig, der kunne tænke dig
at have indflydelse på VGI fremover og støtte bestyrelsen og medarbejderne i at
skabe en tidssvarende skole med god kontakt til det omgivende samfund.
Så… hvis du interesserer dig for skolen, og det der sker her, er der en god grund
til at støtte op og melde dig ind i skolekredsen. Dette uanAset om du bor i lokalområdet
eller har interesse som tidligere elev, forælder eller noget helt fjerde.
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