INFORMATION FRA DIN AFTENSKOLE - DU FÅR PENGE RETUR
Kære FOF kursister
Igen en stor tak fra din aftenskole!
Og nu også med en god nyhed til dig!
Foråret blev ikke den sæson, som vi alle havde glædet os til og håbet på.
Kurserne kom godt i gang, men måtte stoppe på grund af risiko for Coronasmitte.
Det har I hørt om løbende, og vi siger stor tak for jeres tålmodighed!
Vi har afventet nyt om perioden efter 10. maj - om der igen kunne være aftenskole.
Og nu ved vi det - det kan der desværre ikke.
Selvfølgelig skal børnene have førsteprioritet til skoler og haller og andre lokaler og faciliteter, så
aftenskolen må vente til efteråret.
Du får penge retur og din lærer får løn
Vi søger nu kompensation i kulturministeriet, så alle kursusister kan få kompensation for tabt
deltagerbetaling, og jeres lærere kan få løn for de manglende kursusgange.
Det kommer til at foregå sådan:
Hvis du har betalt med Dankort eller MobilePay på vores hjemmeside, så lander et beløb på din
konto.
Hvis du har betalt kontant eller i Netbank, så får du mail fra os, hvor vi spørger om kontonummer.
Og det tager selvfølgelig noget tid, men vi forventer, at dine penge kommer retur inden den 30.
juni.
Plads på kursus til efteråret
Vi har hørt fra flere kursister, som gerne vil sikre sig plads til efteråret, men jo ikke kan sætte
"kryds", som vi plejer. Det klarer vi fra kontoret!
Vi tilmelder dig på næste kursus til efteråret, og så kommer der senere en mail til dig med bekræftelse på forhåndstilmelding.
Mange ønsker dette for at sikre sig plads, og vi håber, at alle vil se det som en service - også selv om
du måske ikke ønsker at benytte det - så afmelder du bare, når du får mailen.
Stor tak for jeres vedvarende støtte og tålmodighed!
Sammen med jeres lærere glæder vi os til, vi igen kan samles om kurserne og fællesskabet.
Vi ser fremad med optimisme, og vi tror på et kulturliv i efteråret!
Derfor er vi i fuld gang med at planlægge et indholdsrigt efterår med både kurser og foredrag – følg
med på www.fof-vendsyssel.dk og på Facebook
Glade hilsner fra
Kirsten, Lene og Susanne
FOF Vendsyssel

