REGLER OG VILKÅR til hjemmesiden
Senest ajourført 26. august 2020.

1. Indskud
Tilmeldingen betragtes som bindende, når de kr. 3.800,- (800 kr. indmeldelsesgebyr + 3.000 kr. indskud)
er betalt og beløbet vil IKKE blive tilbagebetalt ved evt. framelding før eller under kurset.
Indskuddet indgår ikke som en del af skolepengene, men står på en særskilt konto, hvoraf de kr. 2.500,går til skoletøj og de resterende kr. 500,- går til materialepenge i forbindelse med de kreative fag samt
evt. andre ekstra indkøb. Materialekontoen gøres op ved kursets afslutning.

2. Skolepenge

Skolepengene for skoleåret 2021/22 er kr. 2.475 kr./uge. Beløbet er inkl. lejrskole, ekskursioner,
opvisningsdragter m.v.
Skolen ansøger på elevens vegne om støtte fra staten, der modregnes i skolepengene.
Første rate af skolepengene vil blive opkrævet den 1. juni 2021. Denne rate tilbagebetales ikke, hvis
eleven melder fra efter denne dato. De resterende 9 rater skal indbetales hver den 15. i måneden –
2.gang den 15. august 2021 og sidste gang den 15. maj 2022. (december måned er betalingsfri).
Hvis du ønsker at få en mere præcis beregning af, hvad efterskoleopholdet på Dejbjerglund Efterskole
vil koste inkl. statsstøtte kan du klikke her: https://dejbjerglund.dk/hvad-koster-det/

3. Framelding

Efterskoleopholdet kan af elev/forældre varsles afbrudt/opsagt med 4 ugers varsel til udgangen af en
kursusuge. Varslet opsigelse forudsætter, at eleven fortsætter sit skoleophold indtil det varslede ophør.
Rejser eleven før de 4 uger er gået, betales skolepengene fuldt ud, da jeres statsstøtte bortfalder ved
afrejsen.

4. Midlertidig afbrydelse

Elever kan med forstanders tilladelse få fri til deltagelse i særlige familiebegivenheder,
speciallæge/tandlæge m.v. Ønskes eleven fritaget for undervisning til deltagelse i ferieture m.v. skal
eleven iflg. undervisnings-ministeriets bekendtgørelse midlertidigt udmeldes af efterskolen.
Hvis elever af forældrene midlertidigt udmeldes af skolen, betales ca. kr. 4.000 kr./uge til dækning af
skolens tab i skolepenge og tilskud (individuel beregning). Elevfravær på grund af evt. længere
sygdomsforløb kræver ikke udmeldelse af efterskolen.

5. Venteliste
På Dejbjerglund Efterskole er det gratis at stå på ventelisten. Her vil man blive kontaktet, hvis der bliver
en ledig plads på hovedlisten, men man bliver ikke kontaktet, hvis man rykker fra at stå nr. 14 på
ventelisten til at stå nr. 8.

6. Misligholdelse af skolekontrakt
Misligholdelse af skolekontrakten foreligger, såfremt eleven afbryder efterskoleopholdet uden det
ovenfor anførte varsel, eller hvis eleven overtræder skolens regler eller landets love, undlader at
efterkomme skolens påbud og anvisninger eller i øvrigt udviser en adfærd, som er uforenelig med
skoleopholdet.
Foreligger der grov eller gentagen misligholdelse, kan skolen med omgående virkning bortvise eleven.
Brug af hash og andre euforiserende stoffer samt øl og spiritus betragtes altid som grov misligholdelse.

Det samme gælder tyveri, og voldelig eller truende adfærd samt pigebesøg på drengeværelser og
omvendt.
En elev kan ikke forventes fritaget for undervisning/ophold på skolen i flere dage (eksempelvis for at
tage på ferie med forældre) uden for skolens ferier.

7. Husregler

Efterskolens husorden skal følges; herunder mødepligt, sengetider, afleveringsfrister i forbindelse med
lektier. Vær en god kammerat, tal pænt til hinanden, bak op om skolens værdier og vær hjælpsom ved
praktiske opgaver. Mobiltelefon og computer/tablets kan blive inddraget ved forkert brug. (i første
omgang inddrager vi ”teknikken” i 5 dage – længere tid kan blive aktuelt ved gentagne overtrædelser af
retningslinjerne).

8. Retningslinjer for computere, tablets og trådløst netværk
Det er ikke tilladt at se pornografisk, racistisk eller andet anstødeligt materiale fra hverken sin egen,
andres eller skolens computere. Det er heller ikke tilladt at offentliggøre materiale i skoleregi som f.eks.
vise filmsekvenser eller billeder optaget i skolens lokaler, bruge skolens navn eller logo o. lign. uden
først at indhente tilladelse til dette fra skolens ledelse.
Den bærbare PC er personlig, hvilket medfører at ejeren ene og alene bestemmer, hvem der må benytte
computeren. Det er ejerens eget ansvar at passe på sin computer. Skolen hæfter ikke for skader påført
computeren. I øvrigt gælder lovgivningen i forhold til deling af private billeder, filmklip og lignende.
Ved brug af computeren mv. er det tilladt at høre musik, spille, se film eller fjernsyn fra computeren i
lektietimen. Dette skal dog foregå ved brug af høretelefoner og uden gene for de andre på værelset.
Computeren må ikke bruges i tidsrummet kl. 20.00 til 6.45 og skal låses inde i det af skolen anviste
skab i førnævnte tidsrum. Det er dog tilladt, med vagtlærerens tilladelse, at lave lektier på computeren
i tidsrummet kl. 20.00 til 22.00 i lektiecaféen eller i et lokale anvist af vagtlæreren.
Ved overtrædelse af ovenstående regler kan elevens computer blive inddraget i 5 dage eller mere.
Skolen yder ikke teknisk support på computerne. Det er således elevens eget ansvar at holde
computeren opdateret med f.eks. sikkerhedsprogrammer, antivirus og lignede. Skolens trådløse
netværk yder således ingen beskyttelse imod virusangreb, hacking og lignende. Dog er skolen
behjælpelig med opkoblingsproblemer og konfigurationer til skolens trådløse netværk (elevnettet) og
intranet (Viggo).
Det er ikke tilladt at videregive sit password til andre ej heller at benytte andres password til elevnettet
og viggonet. Udskrift i forbindelse med skolearbejde så som opgaver o. lign. foregår fra printeren i
gruppelokalet, der specielt er til dette formål. Skolearbejde er i denne sammenhæng de af lærerne
stillede opgaver og eksempelvis ikke printning af private billeder, tekster til fx mindebøger, billeder til
væggen på værelset o. lignende. Desuden gælder de af samfundet opstillede love for brug af IT også
på Dejbjerglund Efterskole.

