Søren Ordon <so@eisbjerghus.dk>

Dispensation for kristendomskundskab
2 meddelelser
Søren Ordon <so@eisbjerghus.dk>
Til: Kåre Kramer <kk@eisbjerghus.dk>

27. mar. 2014 kl. 10.59

Har du mon den her liggende som fil?
http://www.eisbjerghus.dk/dispensationforkristendomskundskab
Kåre Kramer <kk@eisbjerghus.dk>
Til: Søren Ordon <so@eisbjerghus.dk>

27. mar. 2014 kl. 13.36

Ikke et konkret dokument, men en mail korrespondance med UVM:

Reference: 017.19K.271
Hej Kåre,

Jeg har gravet lidt i sagen, og jeg kan oplyse, at der ikke findes et egentligt svarbrev til skolen i
forbindelse med, at den har meddelt, at den ikke tilbyder undervisning i kristendomskundskab.
Jeg kan imidlertid bekræfte, at skolen på baggrund af en henvendelse til samtlige efterskoler i foråret
2010 (j.nr. 044.98G.251) er registreret som efterskole, der ikke tilbyder undervisning i
kristendomskundskab.
Med venlig hilsen
Joachim Clausen
_______________________________________________
Fuldmægtig Joachim Clausen
Undervisningsministeriet
Kvalitets og Tilsynsstyrelsen
Lov og tilsynskontor 1  grundskoler og frie kostskoler
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Tlf.: 3392 5000, Direkte Tlf.: 3392 5594
Fax: 3392 5567, Email: Joachim.Clausen@ktst.dk

Kåre Kramer <kk@eisbjerghus.dk>

Til <joachim.clausen@ktst.dk>

17082011 09:14
cc

Emne VS: Dokumentation for ikke at skulle undervise i kristendom

Fra: Kåre Kramer
Sendt: 5. maj 2011 14:29
Til: fap@ktst.dk
Emne: Dokumentation for ikke at skulle undervise i kristendom
Til: Hvem det måtte vedrøre
Hej
Jeg skriver til jer, da vi mangler et dokument, der kan dokumentere, at vores skole Eisbjerghus Efterskole, skole
nr. 451304, er fritaget for undervisning i kristendomskundskab. Dokumentationen skal bl.a. bruges til vores
hjemmeside.
Det er det mig ikke muligt at finde en evt. tidligere fremsendt, da jeg er tiltrådt stillingen 1. januar 2008, og ikke
kan finde dokumentationen i overleveret materiale.
Mange hilsner
Kåre Kramer
Viceforstander
Eisbjerghus Efterskole
www.eisbjerghus.dk
Tlf: +45 6442 3840
Mob: +45 3062 3840

Mange hilsner
Kåre Kramer
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Eisbjerghus Efterskole
www.eisbjerghus.dk
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Mob: +45 3062 3840
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