INFORMATIONSFOLDER

FORORD
Med denne lille informationsfolder bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege
Efterskole.
Hæftet indeholder nødvendige praktiske oplysninger om det kommende skoleår – og for at gøre
det nemt og overskueligt er oplysningerne ordnet alfabetisk.
Er du stadig i tvivl om noget, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte skolen, eller se på
vores hjemmeside: www.hald-ege-efterskole.dk.
Du er også velkommen til at følge skolens liv på www.facebook.com/haldegeefterskole &
www.instagram.com/heefterskole/

SKOLENS BAGGRUND OG VÆRDIER
Vi er oprettet i 1988 af fagbevægelserne i amterne Århus, Viborg og Ringkøbing. Vi lægger vægt
på sammenhæng og ligestilling mellem skolens boglige, praktiske og musisk/kreative aktiviteter.
I vores idegrundlag indgår ord som:
•
•
•
•
•

Solidaritet
Demokrati
Medansvar
Humanisme
Almen dannelse

Disse ord forsøger vi at holde i live og i bevægelse ved at bruge dem aktivt i skolens hverdag, ånd
og tone: Vi snakker ikke kun om miljøproblemerne, men vi sorterer vort affald osv.
Gennem forpligtigende samværs- og arbejdsformer vil vi gerne vise, at det er vigtigt, at man
tænker på andre end sig selv og har blik for, om alle har det godt. Både globalt men også i det
nære, sociale liv på efterskolen.

VORES UDGANGSPUNKTER
1. Vi forventer, at vore elever overalt udviser en hensynsfuld optræden.
2. Vi forventer, at skolearbejdet og det praktiske arbejde passes, og at man møder Til Ting Til Tiden

(de 4 T’er)
3. Vi forventer, at henstillinger fra skolens personale efterkommes.
4. Vi forventer, at vore elever deltager aktivt og positivt i skolens hverdag.

EFTERSKOLELIV
På Hald Ege Efterskole har vi en vision om, at dit efterskoleophold skal være en bro til dit frem-tidige
liv. Du vil her kunne få afprøvet nogle af dine drømme om fremtidige erhvervs- og uddannelsesvalg,
så du bliver klogere på, hvad du vil efter 9. eller 10. klasse.
Du kan finde ud af om en interesse i fremtiden skal være din hobby eller dit job! Du vil kunne få tid til
at fordybe dig, undersøge og finde ud af, om du ved nok om et fag, der interesserer dig!
Du kan arbejde med det, du har mest lyst til og se om drømmene holder!
Og alt det kommer til at foregå sammen med andre. Vi tror nemlig på, at det er sammen med andre,
man vokser og bliver klogere på sig selv i sin søgen efter et holdbart livsgrundlag. På den måde har vi
også en vision om, at et efterskoleophold på Hald Ege kan bygge bro til din fremtid: Du vil få endnu
mere selvtillid og være åben over for andre med blik for de muligheder, livets mange valg vil give di

ALFABETISK OPSLAG - SKOLENS HVERDAG
DAGSPLAN
ALKOHOL/RUSMIDLER
Husk, at du under ingen omstændigheder må
være i besiddelse af eller påvirket af alkohol.
Det gælder også til og fra skolen. Forbuddet
omkring andre rusmidler, f.eks. hash og diverse
euforiserende stoffer, gælder også derhjemme i
ferier og weekender.
Ved overtrædelser af dette må man påregne
bortvisning.

BOFORH0LD
Skolen har primært 4-sengs-værelser med badog toiletforhold til deling mellem 2 værelsers
beboere. Enkelte med 3-, 4- og 6 senge også.

BRAND
Af hensyn til brandfare er der installeret
røgdetektorer på alle værelser, og der er
brandslukningsudstyr på alle gange.
Det er ikke tilladt at tænde stearinlys på
værelserne.
Ved brand skal du følge brandinstrukserne og
senge må aldrig flyttes rundt på værelset.

7.00
7.15 - 7.40
7.40 - 8.00
8.10 - 12.15
12.15 - 13.15
13.15 - 16.30
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.30
21.00
21.55
22.00
22.15

Morgenvækning
Morgenmad
Samling
Undervisning
Middagspause
Undervisning
Stille-/lektietime
Aftensmad
Aftenaktivitet/valgfag
Aftenskaffe
Go’nat-runde
På værelset
I seng

Ovenstående skema kan ændre sig lidt
løbende.

DYR
Af hensyn til andre kammeraters allergi og
almindelig hygiejne er det ikke tilladt at holde
dyr på værelserne.

EKSKURSIONER/TURE

BØGER

De materialer, du skal bruge til undervisningen
bliver udleveret af os og du skal behandle
skolens materialer med omhu.
Det gælder også materialer, der er lånt på CFU.
Hvis materialer beskadiges eller bortkommer,
skal de erstattes.

Der vil blive en række mindre ekskursioner og
udflugter i løbet af skoleåret. Desuden er der
en fælles tur for hele skolen.
Prisen for denne er inkluderet i skolepengene.
Ved skolestart er I informeret om evt. ekstra
udgifter til ture (eks. visum) eller materialer på
grenene.

CYKEL

ELEVBILLEDE

Du skal medbringe en cykel, da det er en god og
billig måde at transportere sig på, og du vil ofte
få brug den. Desuden skal cyklen bruges i
introdagene.
Husk også cykelhjelm, da den skal benyttes, når
du cykler i undervisningssammenhænge. Det
behøver ikke at være en ny, smart cykel; en
havelåge er glimrende.

Eleverne fotografers i starten til brug på
intranettet, samt til brug for visumansøgninger
osv. Ved afslutningen af skoleåret bliver der
taget portrætter og fælles billede, som kan
købes af eleverne.

ELEVRÅD
I efteråret oprettes et elevråd. Elevrådet
vælges ud fra, hvem og hvor mange der har
lyst. Til at hjælpe elevrådet udpeges der
elevrådslærere.

kun ske efter forudgående henvendelse fra
forældrene. Henvendelsen skal ske senest dagen
før. Vi anmoder forældrene om kun at benytte
denne mulighed i helt særlige tilfælde. Der vil i
løbet af året være arrangementer, hvor eleven
skal være her f.eks. til bliveweekender, teaterforestillinger osv.

BROBYGNING
Alle 10. klasserne kommer i brobygning en uge
i efteråret., og i samme uge laves der et særligt
program for 9. klasserne.

FAMILIEBESØG
Forældre og andre pårørende er altid
velkomne til at besøge eleven på skolen.
Eleven skal dog melde besøget til vagtlæreren.

FORÆLDRESAMTALER
Der afholdes 2 forældresamtaler,
hvor forældrene og eleven sammen med
kontaktlæreren drøfter elevens udbytte af
opholdet. Ved sidste samtale drøftes
fremtidsplaner for eleven. Tidspunktet for
samtalerne fremgår af årsplanen.

FRITID
FERIEPLAN
Ferie- og årsplan udleveres i foråret. Ændringer
til årsplan kan og vil helt sikkert forekomme. I
vil blive informeret derom - første gang igen til
august.

FLYTNING
Eleven beholder under efterskoleopholdet
stadig sin almindelige folkeregisteradresse
(derhjemme).

Din fritid på skolen kan du benytte til mange
forskellige aktiviteter. Du skal
selvfølgelig have klaret lektier, men et
efterskoleophold er også muligheden for
sammen at være med til at skabe et fællesskab. Det kan du bl.a. ved at deltage i
planlagte aftenaktiviteter, ved at dyrke sport
og ved at medvirke i de aktiviteter, som
vagtlærere eller andre elever spontant sætter i
gang.

FÆLLESARRANGEMENT
FORSIKRING
Eleven skal være dækket af en familieansvarsforsikring. Elevens ting er dækket af egen
indboforsikring.

Der er naturligvis mødepligt til alle fællesarrangementer. Der er fællesarrangementer
ca. 1 gang om ugen.

GÆSTER
FRAVÆR
Hvis eleven ønsker at forlade skolens område
om aftenen fra tid med tilstedeværelsespligt
(eks. stilletimen i forbindelse med biograf eller
svømmehal, kan det kun ske efter aftale med
kontaktlæreren eller kontoret. Når eleven i
øvrigt i sin fritid forlader skolen, skriver vedkommende sig på "ud-af-huset"-listen.

FRITAGELSE
Hvis eleven ønsker at få fri fra skolen, kan det

Får eleven gæster, skal disse melde sig hos
vagtlæreren. Det skal også meldes, om gæsten
deltager i måltider. Vi forventer naturligvis, at
gæster overholder skolens regler, og at de
forlader skolen senest kl. 21.30.
I begrænset omfang og efter aftale kan gæster
overnatte 1 nat - enten fra fredag til lørdag eller
fra lørdag til søndag. Overnatning på øvrige
nætter kan normalt ikke finde sted.
Prisen for overnatning er kr. 50 pr. døgn inkl.
mad og der på forhånd aftales med kontoret.

HVAD SKAL MAN HAVE MED?

MEDICIN

Tøj: varmt udetøj, regntøj, tøj, der kan tåle
pletter og snavs, idrætstøj - inde og ude,
specielt indesko til hallen.
Andet: penalhus med skrivegrej.
Det er en god ide at medbringe sin bærbare
computer
Til værelset: Dyne og hovedpude, rullemadras
og sengelinned, håndklæder og toiletsager,
krus, bestik og tallerken til brug på værelset og
på ekskursioner samt vækkeur.
Og så er det en god ide at medbringe termokande, blomster, plakater, læselampe, små
tæpper og andet, der kan gøre værelset
hyggeligt. Ting må kun hænges op med
lærertyggegummi.

Vi opbevarer særlig medicin i et aflåst skab på
lærerværelset. I mindre omfang kan vi hjælpe
med en hovedpinepille, men skolen uddeler
generelt ikke hverken vitaminpiller, Strepsil eller
anden håndkøbsmedicin. Ved man, at man
jævnligt har brug for disse ting, skal de medbringes eller købes på et nærliggende
apoteksudsalg. Medicin må som udgangspunkt
ikke opbevares på værelset.

KONTAKTLÆRER
Alle elever får en kontaktlærer/familielærer, som
vil stå for den primære kontakt til eleven og
være bindeleddet mellem skole og hjem.
Kontaktlæreren samler op på forhold med og
omkring eleven.

KØKKEN/RENGØRING
Alle elever deltager i løbet af året i arbejdet i
køkkenet samt i rengøringen af visse fælles
områder.

MAD
Eleverne deltager i fremstillingen af den daglige
kost sammen med køkkenpersonalet. Kosten er
varieret og ernæringsmæssigt rigtigt
sammensat,
Skolen tilpasser hele tiden sin kostpolitik, således
at der også her tages hensyn til, at kosten bliver
så næringsrigtig og miljøvenlig som overhovedet
muligt. Der serveres 6 måltider om dagen (3
hovedmåltider og tre mellemmåltider)

MEDRRING IKKE
Fjernsyn, skærme, spillekonsoller, store musikanlæg (eks. Soundbox), knallert, scooter,
elektriske køkkenapparater

MOBILTELEFON
Mobiltelefonen kan benyttes i fritiden. Den må
som udgangspunkt ikke bruges ved
fællesarrangementer, dvs. fællesmøder,
samlinger, under spisning, foredrag mm. - dog
kan telefonen godt indgå som en del af
undervisningen, hvis læreren siger det.

MORGENFRISK

Eleven skal til morgenmaden være fuldt påklædt
(ikke nattøj/morgenkåbe mv)
Det er vigtigt at få sin søvn, så man får mest
muligt ud af dagen.
Kan du ikke komme til tiden om morgenen, kan
det skyldes, at du ikke passer din seng om natten.
Det vil din kontaktlærer helt sikkert spørge ind til.

MORGENVÆKNING
Eleven skal selv sørge for at komme op om
morgenen og møde rettidigt til morgenmaden
- uanset om man er sulten eller ej.

MØDEPLIGT
Der er naturligvis mødepligt til al undervisning,
samt til de tre hovedmåltider, samlinger,
stilletime, fællesarrangementer osv.
Det er en forudsætning for hele opholdet, at du
kommer Til Ting Til Tiden (de 4 T’er)

MØNTVASK
Der er vaskemaskiner, tørretumbler, strygejern
og strygebræt på skolen. For vask og tørring
betales et mindre beløb. Det er godt at have
5’ere med, men 5’ere kan købes via MobilePay

Det er en menneskeret, at der er 8 timers ro i
døgnet. Dvs. at fra senest kl. 23.00 til næste
morgen kl. 7.00 er eleven i ro på eget værelse.

påregnes bortvisning.
2. Det er ikke tilladt at besidde eller indtage
euforiserende stoffer af enhver art, mens
du er elev på skolen - gælder også i ferier
og weekender. Hvis dette overtrædes, må
man påregne bortvisning.
3. Tobaksrygning på hele skolen er forbudt
- både for elever, ansatte og gæster.
4. Beskadigelse af skolens inventar og
ejendom medfører erstatningspligt
- se under forsikring.

NATTEVAGT

RENGØRING

NABOER
Efterskolen er placeret i et parklignende
beboelsesområde, hvor der er mange andre
beboere. Vi forventer, at eleverne er
hensynsfulde over for naboerne.

NATTESØVN

Man kan altid få fat i en voksen på skolen.

NYHEDSBREV
Der udsendes nyhedsbreve til de enkelte hjem,
mindst 6 om året.

NØGLER
Ved ankomsten udleveres nøgler til værelset.
Ved tab eller bortkomst af disse nøgler betales
kr. 80, der dækker omkodning af cylinder samt
ny nøgle.
Eleverne skal selv medbringe en hængelås til
skabet.

PAS
Hvis eleven ikke allerede har et gyldigt pas, så
bør I anskaffe et, og vi vil gerne have en kopi af
passet senest ved skolestart i august. Det skal
være gyldigt frem til slut august efter endt
efterskoleophold (6 mdr. efter retur fra Afrika)

Den daglige rengøring foretages af elever. På
alle værelser findes koste, spande,
rengøringsartikler mm. Erstatningspligten
omfatter også disse ting.

SNAVSETØJSKURV
Det vil være en meget god ide, hvis eleven
medbringer en snavsetøjskurv.

SYGDOM
Skolen er tilknyttet et lægehus i Viborg. Lægen
kan benyttes i akutte tilfælde, alt andet ordner
man ved egen læge.
Sygdom skal meldes til vagten ved
morgenmaden og senest kl. 07.30. Den syge vil
få besøg af middagsvagten og af
stilletimevagten.
Ved mere alvorlig sygdom ud over 2 dage
anbefaler vi, at eleven så vidt muligt tager
hjem.

TANDPLEJE
POST
Al post til elever på skolen adresseres således:
Elevens Navn
Hald Ege Efterskole
Videbechs Alle 137
8800 Viborg

REGLER
1. Det er ikke tilladt at indtage spiritus på
skolen - eller på vej til og fra skolen. Der må

Alle elever bør søge at klare almindeligt
tandeftersyn og forudsigelige tandbehandlinger hos egen tandlæge i forbindelse
med ferier/forlængede weekender.

TELEFONER

WEEKEND

Skolens telefonnummer er: 86 63 82 55
Skolens ledelse og sekretær træffes bedst
dagligt mellem kl.8.30-14.00.
Efter 16.15 træffes vagtlæreren på: 21 34 36 32

I weekenden arrangeres der forskellige
aktiviteter, som vi anbefaler, at du deltager i.
Se også under fritid.
Når man tager hjem i weekenden, skal man
forlade skolen senest fredag kl. 17.00 og tidligst
vende tilbage søndag kl. 19.00.
Man tilmelder sig en hel weekend ved at give
aftenvagterne besked ved godnatrunden
tirsdag aften. Hvis der skal laves særlige
weekendaftaler (f.eks. ekstraordinært kun en af
dagene) skal forældre tage kontakt til kontoret.
Når man er på skolen i en weekend, deltager
man i de huslige pligter og i de obligatoriske
arrangementer, ligesom man sover på skolen
om natten.

TRANSPORT
Der er busforbindelse mod Viborg og Herning
ca. hver time.

VÆRELSER
Hver dag skal der ryddes op, fejes, tømmes
skraldespand og luftes ud.
Én gang om ugen er der en større værelsesrengøring. Op til ferier er der udvidet rengøring
på værelser og fællesområder.
Der gælder særlige regler for indretning,
herunder særligt at elektrisk køkkenudstyr ikke
må benyttes af hensyn til brandsikkerhed mv.

TYVERI
Ting bliver nogle gange væk, når man bor mange
sammen. Det er let at kalde det for tyveri, men
vores erfaring er, at tingene for det meste dukker
op igen.
Hvis du har noget, du er særlig glad for, så lås det
inde i pengeskabet i bunden af dit skab.

UBUNTU
Alle elever tilhører en større enhed, som de
jævnligt mødes med og har dannelsestimer,
samvær osv. med - en Ubuntu. Det er ikke en
klasse, men en ”storfamilie” med 2-3 faste
lærere, der igennem hele året vil følge og være
tættere omkring eleverne.

WEEKENDBESØG
Hvis eleverne ønsker at få besøg i en weekend,
kan dette kun ske efter henvendelse til skolens
kontor. Se under gæster.

WEEKEND - HJEMREJSE
- gælder også til ferier. Hjemrejse kan først
finde sted efter sidste lektion (ca. kl. 15) og vi
vil bede forældrene om ikke at spørge deres
barn fri før dette tidspunkt, da en sådan
opbrudsstemning hurtig vanskeliggør
undervisningen for de tilbageblivende.

