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Kære ko���n�� e��v �å N��

……...GO�� N��ÅR !!!
Her på NNY går vi allerede og glæder os til, du kommer til sommer :-) Vi ser frem til, at
vi sammen med alle dine kommende nye kammerater skal have et rigtigt godt
efterskoleår.

Der er et par datoer, du allerede skal være opmærksom på:

Søndag den 11. juni  kl. 13.30 er der INTRODAG for nye elever på NNY. Vi inviterer dig og
dine forældre på besøg. Her møder du alle de andre nye efterskoleelever - og ja, de er lige
så spændte som dig :-) Familielærere, undervisere og personale vil også være der - de
ser frem til at møde dig og lære dig at kende. Det er en hyggelig og vigtig dag - og vi
oplever, at allerede her lægges de første sten til venskaber, og at efterskolelivet tager sin
begyndelse i en blanding af glæde, forventning og afmystificering frem mod august, når
vores fantastiske rejse for alvor begynder. Vi sørger selvfølgelig for ka�e og kage - og vi
skal også nok sende dig endnu en invitation, når vi kommer tættere på.

Søndag den  13. august begynder dit fantastiske efterskoleår. Det er dagen, hvor du flytter
ind og vores fælles intro begynder. En intro, der byder på masser af fællesskab, og hvor
vi hjælpes ad med at lande i alt det nye spændende med aktiviteter, kompetencer og
hygge sammen med dine nye kammerater og din familielærer. Ingen bliver glemt - der
vil altid være voksne klar til byde dig velkommen, svare på spørgsmål og være
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opmærksom på, at du kommer godt ind i dit efterskoleår. Også her vil du modtage
besked om mødetidspunkt og pakkeliste, når vi kommer tættere på.

Du får også lige her en lille genopfriskning af, hvad vores kompetencer på NNY er - og
hvad de går ud på - bare ganske kort i store træk.

NNY er jo en efterskole for entreprenørskab og design. Som du nok husker, er
kompetencerne på NNY Go Creative samt Mediedesign, Business og Tech.

På NNY betyder det, at du får viden om, hvad entreprenørskab og design er, muligheder
for at møde iværksættere og selv byde ind. Du behøver absolut ikke selv at have
iværksætter-idéer eller forhåndsviden om iværksætteri og design, men vi forventer, at
du har lyst til blive klogere på, hvad det er for noget, samt at du deltager positivt.
Entreprenørskab og design er mange forskellige ting og kan på lige så mange forskellige
måder blive interessante for din fremtid, og de valg du træ�er i den forbindelse.

På selve kompetencerne kan du fordybe dig….og måske bruge dem til at blive
iværksætter med ;-) - eller blive klogere på, hvordan din nye viden kan sættes i spil på
din næste uddannelse - eller blive en del af din fremtidsdrøm. Det bliver du også meget
klogere på, mens du udvikler dig gennem dit efterskoleår på NNY.

Er du til Mediedesign, hvor vi blandt andet arbejder med den professionelle Adobepakke,
animation/film, Web og SoMe, logo, branding og grafisk design, video og medier? Er du
til Business, hvor vi blandt andet udvikler ideer til “Løvens hule”, pitcher, lære om
investeringer i aktier/ejendomme, funding, markedsføring, Business Model Canvas og
får viden om start-up? Er du til Tech, hvor vi blandt andet arbejder med spiludvikling,
programmering i bl.a Unity, VR/AR og fremtidens tech? Er du til Go Creative, hvor vi
blandt andet arbejder med design, tøj, bæredygtighed, foto, Photoshop, grafiske udtryk
og collage?

Du kan også se frem til, at  blive klogere på samfundet og verden omkring dig. På Go
Global mødes vi alle og træner entreprenørskabsmusklen. Her  bliver du i den grad
inviteret med til kvalificerede diskussioner baseret på andet end mavefornemmelser. Dit
udsyn fra blandt andet det nære til det fjerne, menneskerettigheder, verdensmål,
bæredygtighed og etiske dilemmaer bliver kvalificeret og udfordret på bedste vis. Vi laver
events, projekter og anderledes undervisning - dine idéer er også velkomne.

Du vælger én af kompetencerne, men deltager i de fælles arrangementer og tiltag, der er
på tværs af alle kompetencerne. Det kan fx være vores samarbejde med IBM eller Danish
Entrepreneurship Award. Her oplever du, at alt det du lærer, sættes spil i den virkelige
verden. Det er både sjovt og udviklende.

I vores fælles intro, når efterskoleåret begynder, bliver du inviteret til oplæg af
underviserne, hvor de præsenterer kompetencerne. Du har altså mulighed for at vente
med at træ�e det endelige valg af netop din kompetence, til vi ses i august.

Uanset hvilket kompetence, du vælger, ja, så lover vi dig, at du med selvindsigt via
oplevelserne på NNY vil rykke dig gennem dit efterskoleår - fagligt såvel som personligt.
Du vil mestre dit liv og din omverden fra en styrket position, når du fuld af oplevelser og

Mail: info@nnye.dk

Tlf: 51812590

nnye.dk

mailto:info@newnordicyouth.dk


som et kompetent ungt menneske drager videre ud i verden i sommeren 2023. Nu som
NNY’er :-) ...for altid!

Her til sidst er der liiiige et par enkelte ting, du skal være særlig opmærksom på. Du ved
det sikkert godt, men det er altafgørende for både dit og dine kammeraters
efterskoleophold, at du ikke er i tvivl om:

● at du positivt og konstruktivt indgår i dét fællesskab, der er på efterskolen. Det
betyder blandt andet, at du hjælper til, deltager, tager ansvar og møder til tiden. At
du selvfølgelig er en god kammerat - samt at du retter dig efter de voksnes
anvisninger.

● at du er opmærksom på, at du også går i skole på NNY - og at du afslutter 10.
klasse med bedst mulige resultat. Du skal jo videre, og vi skal selvfølgelig nok
hjælpe dig.

…..og så liiiige til allersidst:

● du skal have din egen bærbar pc med. Du skal bruge den i undervisningen. Det er
ikke vigtigt, hvilket mærke det er, men IKKE en Chromebook eller Ipad. Der skal
være en harddisk at gemme programmer som fx Adobepakken, Unity mv. på.

● du skal have cykel med. Cyklen skal selvfølgelig være lovlig og kunne låses. Og du
skal kunne cykle på den….gerne med et smil :-)

● ….og ja, så er der alt det andet, der også foregår på NNY, og som du selvfølgelig
bliver en del af. Det tæller blandt andet valgfag, events, happenings, makerspace
med smykke- & tøjdesign, yoga, droner, lydstudie, musik, fællesskab, traditioner,
morgensang, livsmestring, engagerede undervisere, venner for livet og det fede
efterskoleliv. Det bliver SÅ godt, at byde DIG velkommen som NNY’er.

…..og så liiiige det aller-allervigtigste:

● VI GLÆDER OS VANVITTIGT TIL AT SE DIG :-) - vi ved du dur!

De bedste NYTÅRSHILSNER fra alle os på

NNY

Dennis / Jane

Skoleledere

PS: Alle de andre ting du og mor/far skal vide, skal vi nok maile senere. Det må du gerne
sige til mor/far :-)
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Vi glæder os til at se jer!
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