Kære bruger af Slagelse Naturskole
Nu er det tid til at indsende dine naturønsker for foråret 2021.
Deadline er senest fredag den 4. december 2020, og du skal klikke på nedenstående link og
udfylde felterne, for at ønske et arrangement:

UDFYLD FORMULAREN

Vi er midt i en turbulent tid, hvor Covid-19 pandemien har stor indflydelse på hvad vi kan og ikke
kan.
Heldigvis kan du sagtens deltage med din klasse eller børnegruppe, i naturskolens arrangementer.
Vi følger sundhedsmyndighedernes og Slagelse Kommunes retningslinjer for værne mod smitte, og
derudover justerer vi arrangementerne så de passer til jeres behov, fx i forhold til transport.
Jeg håber at du vil finde det nemt og hurtigt at bruge skemaet, men skulle der alligevel opstå
problemer undervejs, så må du endelig kontakte mig. Ønsker du flere end et arrangement, så går
du blot ind på linket igen og udfylder en gang mere.
Vær opmærksom på, at hvis du indtaster flere ønsker, så vil du modtage en svarmail for hvert et
ønske.
Du vil modtage en besked om, hvorvidt du har fået de ønskede arrangementer i foråret,
umiddelbart efter nytår 2020/2021.
På naturskolens hjemmeside:
http://naturskole.slagelse.dk/naturtilbud-til-skoler-og-institutioner kan du læse mere om hvad vi
kan tilbyde.
Klik på den relevante børnegruppe i venstre side, og vælg den årstid og det arrangement, som du
ønsker.
Vi har desværre ikke mulighed for at lægge vores ønskeformular ind på naturskolens hjemmeside.
Derfor vil jeg bede dig om at kommunikere denne mail med linket ud til dine kolleger og
medarbejdere, så vi er sikre på at alle får mulighed for at sende ønsker ind.
Tak for din hjælp!
Vigtigt! Af hensyn til persondataloven, så skal du fremover bruge din kommunale mailadresse
(xx@slagelse.dk) samt angive dit arbejdstelefon-nummer, når du ønsker et naturtilbud.
Husk at tjekke efterfølgende for svarmail fra naturskolen.

Med venlig hilsen
Tine Nord Raahauge

