Sport Musik Design Tro
Praktiske oplysninger
Djurslands Efterskole
Skoleåret 2015-2016

Stikordsregister
Side
Cykel og cykelhjelm ........................................................................................ 4
Optagelsesgebyr ............................................................................................... 4
Elevbank ........................................................................................................... 3
Erhvervsvejledning .......................................................................................... 4
Erstatning ......................................................................................................... 4
Folkeregister ..................................................................................................... 4
Forlængede weekends ...................................................................................... 3
Forsikring ......................................................................................................... 4
Foto …………………………………………………………………………4
Fritagelse fra undervisning ............................................................................... 4
Fællesbus .......................................................................................................... 4
Gæster .............................................................................................................. 5
Huskeseddel ..................................................................................................... 8
IT / bærbar computer ........................................................................................ 5
Knallert ............................................................................................................. 5
Kontakt ............................................................................................................. 3
Kontaktgrupper ................................................................................................ 5
Køkkentjans...................................................................................................... 5
Lægebesøg........................................................................................................ 5
Mobiltelefon ..................................................................................................... 5
Musik................................................................................................................ 5
Mødepligt ......................................................................................................... 5
Navnemærkning ............................................................................................... 5
Overtrædelse af ordensregler ............................................... ........................... 6
Ro om aftenen .................................................................................................. 6
Rygning ............................................................................................................ 6
Samvær mellem eleverne ................................................................................. 6
Skolepenge ....................................................................................................... 6
Skoletrøje ......................................................................................................... 6
Skoleweekends ................................................................................................. 3
Spil ................................................................................................................... 6
Statsstøtte ......................................................................................................... 7
Sund mad .......................................................................................................... 7
Sygdom ............................................................................................................ 7
Sygesikringsbevis ............................................................................................. 7
Tøj .................................................................................................................... 7
Undervisningsmaterialer .................................................................................. 7
Vask.................................................................................................................. 7
Værelser ........................................................................................................... 7
Våben . ............................................................................................................. 7
Weekend ........................................................................................................... 7
Årsplan ........................................................................................... ………….3

2

Kontakt

Skolens telefonnummer: 8631 7533
Skolens e-mail: de@djurslands.dk
Skolens hjemmeside: www.djurslands.dk

Elevbank
Lommepenge og rejsepenge kan sættes i elevbanken, som er en serviceordning for elever og
forældre. Ordningen er således frivillig, men det pointeres at skolen ikke kan påtage sig ansvaret for
de penge, som eleven selv vælger at opbevare. Pengene kan sendes til skolen på netbank
Registreringsnummer 0891 Kontonummer 1010691 mærket ”elevbank” og elevens navn.

Årsplan (årsplan kan findes på skolens hjemmeside)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skolestart: Søndag d. 9/8-2015 fra kl. 13.00
8/9. Klasse kommer hjem fra USA torsdag den 8/10
10. klasse kommer hjem fra Israel den 9/10
Efterårsferie: Eleverne har fri fra fredag uge 41 – søndag den 18/10 kl. 22.00.
Forældreweekend: Fredag den 27/11 – lørdag den 28/11
Juleferie: Eleverne har fri fra fredag den 18/12 kl. 15.00 – søndag den 3/1 kl. 22.00.
Musical og forældresamtaler: fredag den 12/2 fra kl. 15.00
Vinterferie: Eleverne har fri fra fredag d. 12/2 kl. 22.00 – søndag den 21/2 kl. 22.00.
Påske: Onsdag den 23/3 kl. 15.00 – mandag den 28/3 kl. 22.00.
Kr. Himmelfartsferie: Onsdag den 4/5 kl. 15.00 – søndag den 8/5 kl. 22.00
Introdag og forårskoncert: lørdag den 16/4 fra kl. 15.00
Pinse: Fredag den 13/5- mandag den 16/5 kl. 22.00 (Mange elever tager på Å-festival)
Skoleafslutning: Lørdag den 27/6-2016

Skoleweekends
Der er i løbet af skoleåret indlagt nogle skoleweekends med undervisning og forskellige
arrangementer (musical, klassefest, m.m.). Alle elever skal være på skolen, når der står
skoleweekends på årsplanen. Der er skoleweekends på følgende tidspunkter:
• Fredag den 14/8 – søndag den 16/8
• Fredag den 11/9 – søndag den 13/9
• Fredag den 20/11 – søndag den 22/11
• Fredag den 15/1 – søndag den 17/1
• Fredag den 11/3 - søndag den 13/3
• Fredag den 20/5 - søndag den 22/5

Forlængede weekends
Nogle gange i løbet af året er der forlænget weekend, hvor vi regner med, at alle elever tager hjem.
Der er forlængede weekends på følgende tidspunkter:
• Fredag den 21/8 kl.15.00 – mandag den 24/8 kl. 22.00
• Torsdag den 17/9 kl.15.00 – søndag den 20/9 kl. 22.00
• Fredag den 13/11 kl. 15.00 – mandag den 16/11 kl. 22.00
• Fredag den 22/1 kl. 15.00 – mandag den 25/1 kl. 22.00
• Fredag den 4/3 kl. 15.00 – mandag den 7/7 kl. 22.00
• Fredag den 27/5 kl. 15.00 – mandag den 30/5 kl. 22.00

3

Cykel og cykelhjelm

Alle elever medbringer cykel og cykelhjelm. Cyklen skal være i lovlig stand med bl.a. lygter. Vi
anbefaler, at bruge magnet cykellygter, da man er uafhængig af batterier.

Skolevejledning

Eleverne modtager skolevejledning i løbet af skoleåret med henblik på valg af ungdomsuddannelse
og erhverv.

Erstatning
Eleven er selv ansvarlig for eventuelle skader på værelset, skolens bygninger eller inventar og på
undervisningsmidler, der udleveres til låns. Skolen forbeholder sig ret til at rejse erstatningskrav
ved misligholdelse eller bortkomst af udleverede ting. Eventuelle ødelæggelser skal betales af den
enkelte elev, der selv skal meddele det skete til vagthavende og forældre. Hvor der ikke er anden
aftale fremsendes en regning, som evt. kan bruges som bilag til forældrenes forsikringsselskab.

Folkeregister
Elever på efterskole betragtes som hjemmeboende, så der skal ikke foretages nogen midlertidig
flytning.

Forsikring
Skolen har tegnet de lovpligtige forsikringer, og vi har derudover tegnet en elevforsikring. Denne
forsikring omfatter ulykkesforsikring, brille- og tandskadeerstatning og tyveri af de genstande, der
er overgivet i skolens varetægt. Den omfatter ikke indbo og privat ansvar, da eleven er dækket af
forældrenes familieforsikring. Forældrenes private forsikringer træder altid forud for skolens
forsikringer. Er der tale om en forsikringssag, bedes I derfor kontakte jeres selskab for at få en
skadesanmeldelse.

Fotos og video
Billeder og video af elever på skolen eller aktiviteter og ekskursioner arrangeret af skolen, betragtes
som skolens ejendom og kan frit lægges på skolens hjemmeside samt billedgalleri og anvendes i
diverse brochurer, postkort og lignende pr materiale.

Fritagelse fra undervisning
Hvis det undtagelsesvist bliver nødvendigt at bede en elev fri på skoledage eller tidspunkter, hvor
det forventes, at eleven er på skolen, må forældrene i hvert enkelt tilfælde kontakte kontoret via
mail.

Fælles bus
Vi arrangerer fælles buskørsel i forbindelse med ferier og forlængede weekends. Det er en hjælp til
at komme til sin hjemby eller i hvert fald at komme til et trafikknudepunkt, hvor man kan komme
videre fra. I skoleåret 2015/2016 kører der 2 fællesbus til henholdsvis Randers, Ålborg, Århus og
Vejle. Ved begyndelsen af det nye skoleår besluttes det, hvor fællesbussen skal stoppe.

Gæster
Forældre og søskende er velkomne på besøg i weekenden. Af hensyn til spisning bedes man ringe i
forvejen. Øvrige gæster må gerne komme på besøg, hvis der forud er givet tilladelse af skolen.
Tilladelse gives normalt ikke i undervisningstiden. Gæster skal melde sig hos den vagthavende
lærer.
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IT / bærbar computer
Alle elever skal medbringe en bærbar computer. Computeren skal kunne anvende almindelige
office-programmer, gå på internettet og have trådløs netadgang. Vi bruger IT som et naturligt
redskab i undervisningen og har gode IT-faciliteter. Alle elever bliver introduceret til brug af IT, og
det forventes, at IT bruges i forberedelse, fremlæggelser og afleveringer. Af vore IT-retningslinjer
fremgår bl.a. at vi forventer, at programmer på computeren er lovlige.

Knallert
Eleverne kan medbringe knallert på skolen. Knallerten bruges kun til hjemtransport eller kørsel til
lægehus og lignende. Knallert må ikke benyttes til kørsel i byen. Forældrene skal give en skriftlig
tilladelse til at have knallerten på skolen. Det er en betingelse, at knallerten er i lovlig stand.

Kontaktgrupper
Eleverne er delt i kontaktgrupper på 6-8 personer. Kontaktgruppen er en gruppe af kammerater,
man lærer særlig godt at kende. I kontaktgruppen gør man fx rent sammen og har forskellige
oplevelser sammen. Hver kontaktgruppe har tilknyttet en lærer, som har særligt øje for den enkelte
elev i kontaktgruppen.

Køkkentjans
Hver elev er i køkkenet nogle dage, hvor man sammen med køkkenpersonalet laver de opgaver, der
skal løses der.

Lægebesøg
Lægebesøg foretages så vidt muligt i fritimer. Vi benytter lægehuset i Glesborg, 8638 7122.
Transporten foregår med bus, som eleven selv betaler. Skolens Falck-abonnement dækker akutte
tilfælde.

Mobiltelefon
Eleverne må gerne medbringe mobiltelefon. Den må benyttes i fritiden, men ikke under
fællessamlinger, måltider, undervisningen og efter 22.30.

Musik
Musikanlæg må benyttes på værelserne, når det ikke forstyrrer andre, men ikke i stilletimen og efter
klokken 22.30. Den musik der spilles på værelset, må ikke være i strid med skolens holdning.

Mødepligt
Der er mødepligt til morgenmad, middagsmad, aftensmad, morgen- og aftenandagt, undervisning
og fællesarrangementer.

Navnemærkning
Navnemærkning er meget vigtigt på alle personlige ting, såsom beklædning, sengetøj, tasker,
telefon og bøger. Det er en fordel, hvis ikke blot ejeren, men også de øvrige på skolen kan se, hvem
tingene tilhører.
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Overtrædelse af ordensregler
Hvis en elev ikke ønsker at samarbejde inden for de rammer, vi sætter på skolen, kan det betyde, at
opholdet må afbrydes. Det kan ske i følgende tilfælde:
• Gentagne forsømmelser og aftalebrud.
• Overtrædelse af ordensregler eller læreres anvisninger.
• Mobning.
• Indtagelse af alkohol og narkotiske stoffer samt snifning og rygning under enhver form såvel på som udenfor skolen. Gælder også på rejser til og fra skolen.
Afbryder eleven selv opholdet i utide eller bortvises pga. manglende vilje til at indordne sig under
skolens ordensregler eller samværsnormer, betales der fortsat 4 ugers skolepenge. Statsstøtte
bortfalder fra udmeldelsesdagen.

Ro om aftenen
Fra klokken 22.15 skal eleverne være på deres område. Klokken 22.30 siges godnat, og man skal
være i sin seng, og der skal være ro. Eleven slukker lyset inden kl. 23.00.

Rygning
Djurslands Efterskole er en røgfri skole.

Samvær mellem eleverne
Vi ønsker, at eleverne respekterer hinanden som mennesker, der har uendelig stor værdi hver især.
Mobning og anden form for nedværdigende handlinger tager vi kraftigt afstand fra.
Vi ønsker, at drenge og piger på skolen er sammen som gode kammerater med respekt for hinanden.
Det betyder blandt andet, at der er mange steder på skolen, hvor drenge og piger kan være sammen.
Det betyder også, at det ikke er tilladt at opholde sig på det modsatte køns områder.

Skolepenge
Et skoleår på Djurslands Efterskole er på 42 uger i 10 mdr. Prisen for 2015/2016 er 2050 kr. pr. uge
for både 9. og 10. Klasse. Beløbet dækker kost, logi, undervisningsmaterialer, ekskursioner og
udenlandsrejse. Betalingen sker månedsvis forud inden den 5. hver måned i 11 rater. Yderligere
oplysninger om betaling sendes i juli/august i forbindelse med meddelelse om statsstøtte.

Spillersæt og jakke

Vi tilbyder eleven at få en jakke og et spillersæt (t-shirt og shorts) med skolens og elevens navn
påtrykt. Begge dele betalt af skolen. Jakken og spillersættet bestilles på introduktionsdagen, så den
ligger klar på ankomstdagen.

Spil
Skolen har mange spil, som kan benyttes i fritiden. Der må ikke spilles om penge på skolen.

6

Statsstøtte
Skolen sørger for at søge statsstøtte, som udregnes efter husstandsindkomsten i 2013, (jf.
årsopgørelse fra skattevæsnet).

Sund mad
Vi ønsker at servere sund og ernæringsrig mad, der er veltillavet og ser indbydende ud. Maden skal
være noget eleverne kan lide samtidig med, at den skal være varieret. Der er mulighed for frugt og
grønt hver dag. Vi vil gerne være med til at øge elevernes bevidsthed om sund mad og give dem
mod på at prøve noget nyt.

Sygdom
Elever kan melde sig syge til vagtlæreren. Vagtlæreren vurderer, om der er behov for lægebesøg.
Vagtlæreren tilser den syge i løbet af dagen. Ved sygdom bliver eleverne på værelset hele dagen, og
værelseskammeraten sørger for mad. Ved alvorlig sygdom kontaktes hjemmet.

Sygesikringsbevis
Alle elever skal medbringe det blå og det gule sygesikringsbevis.

Tøj
Elevernes påklædning skal være anstændig, så det fx ikke er seksuelt udfordrende.

Undervisningsmaterialer
Bøger, skriveredskaber og andre undervisningsmaterialer medbringes i skoletaske til timerne.

Vask
Skolen har både vaskemaskine og tørretumbler, der står til elevernes rådighed. Det koster 20 kr. for
en vask mens tørring i tørretumbler er gratis.

Værelser
De fleste værelser er 2-mands værelser, men der er også værelser med plads til 3-4 elever. Alle
værelser indeholder seng, skrivebord, stol og aflåseligt skab. Nogle værelser har eget bad og toilet,
mens andre har tilknyttet toilet- og badefaciliteter på gangene. Vi forventer, at du altid holder dit
værelse i orden. Eleven må selv medbringe det, man ønsker at pynte sit værelse op med. Vi
forventer, at billeder og plakater ikke indeholder signaler om sex, vold eller noget anti-kristeligt.

Våben
Det er ikke tilladt at have nogen form for våben på skolen, herunder knive og softguns.

Weekend
Vi holder weekend fra fredag kl. 15.00 til søndag kl. 22.00. Mange elever vælger at blive på skolen
i weekenden. Det er vi glade for, og vi forsøger at lave spændende arrangementer for eleverne. Vi
tager normalt til gudstjeneste om søndagen i Fjellerup Valgmenighed, hvor eleverne nogle gange
medvirker. Hvis du skal hjem i weekenden, kan du tage af sted, når stillede opgaver er udført.
Eventuel bortrejse i weekenden meddeles ved, at du skriver dig på weekendlisten senest tirsdag
middag. Skal du andre steder end hjem, skal forældrene give tilladelse til det.
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Huskeseddel
Huskesedlen omfatter de ting, der skal medbringes, og den kan bruges som checkliste ved pakning.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cykel i lovlig stand og cykelhjelm
Sovepose og liggeunderlag til klasseture
Tallerken, kop og bestik
Vækkeur
Nøglering
Lægeordineret medicin
Termometer (personligt)
Noget til at opbevare snavsetøj
Pude, dyne og sengelinned
Sengetæppe til at beskytte sengen i dagtimerne
Sportstøj og sko til motion
Indendørs sko, der ikke har afsmittelig sål til sport i idrætshallen
Bibel. (kan købes på skolen)
Skoletaske
Bærbar computer
Ringbind til notater m.v.
Lommeregner Texas TI-30X IIB eller lignende (kan købes på skolen)
Penalhus
Tegnetrekant, vinkelmåler og passer (kan købes på skolen)

Tænk i øvrigt igennem, hvad der vil være gavnligt for dig at medbringe for at få et godt
efterskoleophold. Det kan være til sport, arbejdsfag, hygge på værelset mm. Det kunne fx være
guitar, ketcher eller andet.
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