Velkommen til
Dejbjerglund Efterskole
Orienteringsfolder – 2022/2023
Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Dejbjerglund Efterskole.
I denne info-folder kan du og dine forældre finde mange praktiske oplysninger om det kommende skoleår. Der
bliver udleveret to hæfter i alt. Det ene til dine forældre, og det andet får du, når du ankommer til skolen i august.
Ved infoaften i marts 2022 skal I som forældre og elever skrive under på, at I har læst og er indforstået med
folderens oplysninger.
I øvrigt vil I blive indført i skolens hverdag, gøremål og tradition ved ankomsten i august.
Velmødt hos os. Vi glæder os til at være sammen med dig.
På medarbejdernes vegne
Gitte og Kjeld Lykke Christiansen
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SKOLENS FORMÅL
”Ud fra et Grundtvigs livssyn, at give eleverne del i de værdier, der er overleveret gennem dansk kultur. Gymnastik,
idræt og naturkendskab vil have en fremtrædende plads i skolens hverdag. Skolen vil endvidere anspore de unge
til en aktiv indsats i det frivillige foreningsarbejde. Ligeledes vil skolen arbejde for en positiv udvikling af det
folkelige liv på egnen.”

ALKOHOL
Husk, at eleven ikke må indtage eller være i besiddelse af alkohol, præstationsfremmende stoffer eller
euforiserende stoffer af nogen art under opholdet på efterskolen. Det gælder også under rejse/transport til og fra
skolen. Overtrædelse kan medføre bortvisning!

BO-FORHOLD
Eleverne bor på 4-sengs- eller 5-sengs-værelser. Ved ankomsten indkvarteres eleverne efter opdeling som skolen
foretager. Piger og drenge må ikke komme på hinandens værelser og gange! Overtrædelse kan medføre
bortvisning! Der vil være mulighed for at arrangere besøgsaftener på hinandens gange.

BESØG PÅ EFTERSKOLEN
Forældre og søskende er altid velkomne til at besøge eleven. Vagthavende lærer skal orienteres om besøget. Andre
gæster kan i begrænset omfang besøge eleven. Tilladelse til sådanne besøg indhentes hos vagthavende lærer før
besøget og foregår i fællesområderne.
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CYKEL
Eleven skal medbringe en cykel, der er i lovpligtig stand, og som er forsynet med lås og lygter. Skolen benytter
cyklen meget til ture og ekskursioner. Cyklen skal være her på skolen, og den skal altid være i køreklar stand.
Cykelhjelm skal medbringes. Eleverne cykler altid med vest og hjelm.

ELEVBETALINGER
Vi anbefaler, at eleverne ikke ligger inde med kontanter, men bruger mobilepay.

ELARTIKLER
Kogeplader, vaffeljern, toastjern, mikrobølgeovn o.l. må ikke medbringes. Elkedel må medbringes. Der må ikke
laves mad på værelserne.

ERHVERVSORIENTERING
Alle elever tilbydes samtaler efter behov med erhvervsvejlederne i løbet af skoleåret. 10. klasses eleverne laver
selvvalgt opgave i forbindelse med studie/erhvervsvalg, og deltager i et obligatorisk brobygningsforløb.

FERIER
Skolen er lukket i efterårs-, jule- og vinterferien. Skolens ferier fremgår af den årsplan, som udleveres til elever og
forældre.

FORÆLDRESAMTALE
I efteråret vil der være en samtale imellem forældre, elev og kontaktlærer om elevernes trivsel, arbejdsindsats m.v.
Denne samtale er obligatorisk. I efteråret tilbydes forældre og elever samtale med faglærerne vedr. elevernes
faglige standpunkt.
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FRI FRA SKOLEN
Ifølge ministeriets bekendtgørelse kan eleverne ikke fritages fra undervisningen hele dage eller hele skoleuger.
Hvis det ud over friweekender, forlængede weekender og ferier skulle blive nødvendigt for eleven at bede om fri på
skoledage, obligatoriske weekender eller andre tidspunkter, må forældrene i hvert enkelt tilfælde kontakte
forstanderen.
Ekstra frihed gives kun i begrænset omgang efter aftale med forstanderen. Hvis eleven midlertidig udmeldes af
skolen betales ca. kr. 4.000, - pr. uge til dækning af skolens tab i skolepenge og tilskud.

FORSIKRING
Eleven er ansvarlig for evt. skader, som forvoldes på skolen. Skolen forudsætter, at eleven er ansvars- og
ulykkesforsikret.

FØDSELSDAGE
Vi opfordrer til at fritagelse på hverdagsaftener begrænses mest muligt, netop for at skabe ro. Hvis eleven har
fødselsdag, så undgå fritagelse ud af huset på hverdag. Tag evt. ud og spis i weekenden. Vi anbefaler, at eleven
holder sin fødselsdag med kontaktholdsgruppen her på skolen.

HJEMMETRÆNING
For fodbold, håndbold, gymnastik og golf kan man deltage i træningen hjemme i egen klub, hvis man spiller på et
seriøst niveau. Ordningen kræver, at eleven indgår i efterskolelivet på lige fod med øvrige elever. Forældre står selv
for kørslen. Skolen alene afgør i hvert tilfælde, om aftalen kan indgås. Før aftalen afholdes et møde, hvor
forstander, forældre og en klubrepræsentant deltager. Vi anbefaler, at man kun benytter muligheden i begrænset
omfang og i perioder af skoleforløbet. Andre ”ud-af-huset-interesser” kan evt. tilgodeses samme tirsdag.
Vi har i løbet af skoleåret en række temauger og arrangementsdage, hvor hjemmetræningen ikke kan lade sig gøre.
Princippet er skole før træning!

HJEMREJSE
Hvis man som forældre ønsker aftale angående hjemrejse, kan dette aftales med forstanderen den dag, hvor eleven
starter.
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ILD
Brug af åben ild på værelserne er ikke tilladt.

IT
Eleven skal medbringe bærbar computer. I første periode af skoleåret laves en politik for brug af bærbare
computere og telefoner med elevholdet. Skolen har trådløst netværk. Computerne opbevares i aflåst skab hver
aften fra kl. 20.00. Dog kan man lave lektier på computeren om aftenen i lektiecaféen eller i et anvist lokale.
Misbrug af computer/tablet mm. kan resultere i, at skolen inddrager udstyret i 1-2 uger. Vi skal kunne stole på
aftaler.

KONTOR
Kontoret er åbent alle hverdage fra kl. 08.00 – 14.30.
Tlf.:
Vagttelefon:

9734 1900
2149 3819 (åben mellem kl. 18.00-08.00 og ved ture ud af huset).

E-mail:
Forstanderens mobil nr.:

kontor@dejbjerglund.dk
4038 3719

KONTAKTLÆRER
Der vil til de enkelte værelser være tilknyttet en kontaktlærer, som medvirker til at værelset fungerer. Ligeledes vil
det være kontaktlæreren, der har kontakt til hjemmet.

KØKKENVAGT
Alle elever vil på skift komme to (halve) uger i køkkenet. En weekend i forbindelse med køkkenpraktikken er
obligatorisk. Køkkenpraktikken kører fra mandag til efterfølgende søndag, og eleverne deltager i den almindelige
undervisning i perioder af forløbet.

LEJRSKOLE
Der vil i løbet af skoleåret blive afholdt en uges lejrskole samt nogle mindre ekskursioner som bl.a. med primitiv
overnatning. Såvel lejrskole som ekskursioner er obligatoriske. Årets skitur går til Wagrain i Østrig. Alle ture er
inkluderet i skolepengene.
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LÆGE
Skolen bruger Dit Lægehus i Skjern eller egen læge. Lægebesøg aftales med kontoret. Ved almindelige lægebesøg
skal eleven selv sørge for transport (bus eller cykel). Ved lægebesøg, hvor man pga. sygdom ikke selv er i stand til
at transportere sig til lægen, finder vi en løsning forældre og skole imellem. Det er kun tilladt af have medicin på
værelset ifølge aftale. Benyttes fysioterapeutløsning e.l. er det for egen regning.

MOBILTELEFON
I den første uge af skoleåret er skolen mobil-fri zone. Herefter laver eleverne i samarbejde med lærerne en politik
for brug af mobilen. Hjemve er nemmere at håndtere, hvis mobilen ikke er på skolen. Eleverne kan til enhver tid
ringe gratis fra skolens telefoner i startperioden. Misbrug af mobilen kan betyde konfiskering i 1-2 uger. Vi skal
kunne stole på aftaler!

MUSIKANLÆG
Stationære og mobile musikanlæg må medbringes til brug for egen behersket aflytning på værelset. Efter sengetid
må der ikke høres musik på værelset. Soundboks bliver hjemme!

MUSIKINSTRUMENTER
Spiller man på et instrument, f.eks. guitar, saxofon e.l. er man velkommen til at tage det med. Det er dog på eget
ansvar. Der gælder de samme regler for musikinstrumenter på værelser som musikanlæg.

MØDEPLIGT
Eleven skal deltage i samtlige timer og arrangementer samt aflevere stillede opgaver til tiden. Eleven har selv
ansvaret for at møde præcist – vi ringer ikke.
Forsømmelse angående mødepligt og afleveringspligt kan i første omgang medføre konsekvens i form af
eftersidning eller senere hjemrejse om fredagen. Ved gentagne forsømmelser indkaldes forældre og elev til
samtale, hvor ændringer skal aftales for at fortsætte som elev på skolen.

NØGLER
Eleven får udleveret nøgler til værelsesdør og -skab. Bortkomne nøgler eller delvis ødelagte nøgler skal erstattes.
Skolen afgør, om en nøgle delvist er ødelagt.
Side 6 af 8

RENGØRING
Eleverne varetager selv rengøringen på skolen.

RYGNING/SNUS
Som udgangspunkt kan man ikke ryge/indtage snus på Dejbjerglund Efterskole. Hvis du bruger tobak, før du
kommer til os som elev, forpligter du dig til at starte et tobak-stops-forløb.

SYGESIKRING – FOLKEREGISTER
Eleven medbringer sygesikringsbevis. Der skal bruges blåt sygesikringsbevis ved skitur i uge 3 og studieturene.
Under opholdet skal der ikke meldes flytning til folkeregistret.

TANDLÆGE
Tandlægebesøg skal så vidt muligt lægges på fridage eller i ferier!

VASK
Skolens vaskerum med vaskemaskiner og tørretumbler kan benyttes efter kl. 10.00. Det er gratis at vaske tøj på
skolen, men det koster en smule at benytte sig af tørretumbleren.

POST
Post til eleverne skrives på infotavlen. Al post til eleven bedes adresseres således:
Elevens navn
Dejbjerglund Efterskole
Uglbjergvej 10, Dejbjerg
6900 Skjern

WEEKENDER
I løbet af skoleåret vil der være nogle obligatoriske weekender for alle elever. Der vil blive forlængede
hjemrejseweekender, og som erstatning i den forbindelse vil der være lørdage eller søndage med undervisning.
Øvrige weekender kan eleven frit vælge at rejse hjem eller blive på skolen. Almindelige weekender begynder fredag
ca. kl. 16.15. Søndag aften møder eleverne ind i tidsrummet kl. 19.30 – 21.30.
Hvis det er foreneligt med weekendprogrammet, kan eleverne lave særaftale om begrænset frihed i løbet af
weekenden (fodboldkamp, bedstes fødselsdag, mm.).
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FORVENTNINGER TIL DIG SOM ELEV
Vi forventer en god opførsel af dig, en god omgangstone, og at du er villig til at yde en aktiv indsats.
Din positive indstilling til, hvad der foregår på efterskolen, er afgørende for, at du selv – og dine kammerater – får
glæde og gavn af opholdet.
Vær dig selv, find glæden og få dig et godt skoleår med mange udfordringer og gode muligheder for venskab.

Uglbjergvej 10 - Dejbjerg - 6900 Skjern
dejbjerglund.dk - 9734 1900 - kontor@dejbjerglund.dk
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