
 

 
 Til elever i skoleåret 2019/20 
 
Hermed forskellige oplysninger vedrørende dit efterskoleophold: 
 
Vi holder velkomst søndag den 11. august kl. 15.00, hvor vi glæder os til at se dig og dine forældre.   
I er velkomne fra kl. 14.00, så I kan flytte ind inden programmet starter.  
Der vil være ta’ selv kaffe i spisesalen fra kl. 14.00. 
 
 
Du skal medbringe: Dyne, pude, rullemadras (80 x 200) og betræk + ekstra sæt til at skifte hver 14. dag. 

Sengetæppe –(senge str. 80 x 200 ) 
Penalhus med blyanter, blyantspidser, viskelæder 
Vinkelmåler, lineal og passer 
A4 ternet/linieret blok 
A4 Mappe (ringbind)og faneblade (m. 10 faner) 
Lommeregner (Texas TI 30) 
Skoletaske, evt. den udleverede rygsæk 
Krus 

 Håndklæder 
Sportstøj og fodtøj til udendørs løb/bevægelse  
Sportstøj og sportsfodtøj uden sorte såler til indendørs brug 
Regntøj og evt. gummistøvler 
Ting til personlig hygiejne 
Cykel UDEN cykelkurv, men med cykelhjelm og cykellygter 
Vækkeur og armbåndsur 
Forlængerledning 
Bærbar PC/Mac. Hvis ikke der er alm. HDMI-stik, skal der medbringes 
omformerstikstik. Skolen udleverer licens til Microsoft Office og Ordbogen.com 
(dansk, engelsk, tysk) 
USB-memorystick 
Sygesikringsbevis 
Et personligt rejsekort, vi refunderer for rejser i skolens regi. 
 

Hvis du er i besiddelse af følgende, vil det være godt at medbringe: 
Evt. badmintonketsjer og bolde  
Termokande (der er elkedel på elevgangene) 
Evt. kamera 
 
 

Du må ikke medbringe: TV, lysanlæg, knallert, toast/brødrister, kogeplade, kaffemaskine, stearinlys, fyrfadslys 
(af hensyn til brandfaren). 
 
Der er mulighed for vask på skolen (møntvaskeri, 25,-/vask incl. tørring)   
 
I tilfælde af uheld i forbindelse med undervisningen har skolen en kollektiv elevulykkesforsikring, der dækker 
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tandskader og uheld med varige mén. Forsikringen dækker ikke behandlingsudgifter.  
Bliver noget stjålet fra dig eller ødelagt er det jeres egen familieforsikring der dækker.  
 
Til kalenderen (se Viggo-intranet) 
Forældreopstart lørdag d. 10. august kl. 10.30-15.00 (Invitation med tilmelding følger) 
Skolestart søndag d. 11. august fra kl. 15-ca. 16.30 (Nærmere info følger) 
 
Bliveweekend fredag d. 16. -søndag d. 18. august. Alle elever bliver på skolen til fælles program. 
 
Forlænget weekend torsdag den 22. august kl. 14.30-søndag den 25. august. Eleverne møder mellem kl. 
19-21. 
 
Vi tager på 2 dages lejrtur den 19.-20. september. Nærmere info følger 
Dertil skal eleverne medbringe: Sovepose og liggeunderlag, samt regntøj, godt udendørs fodtøj, varmt tøj.  
 
Forlænget weekend d. 20.-23. september. Eleverne møder mellem kl. 19-21. 
 
Bliveweekend d. 27. –29. september. 
Lørdag d. 29. september kl. 9.45-16.30 inviteres forældre til “En dag på efterskole”. (Invitation med tilmelding 
følger). 
Søndag d. 30. september afholdes Efterskolernes dag, hvor der er åbent hus på alle landets efterskoler. 
 
Uge 42: 
Efterårsferie – Eleverne har fri fredag den 12. oktober kl. 14.30. Der er forældresamtaler den 20. oktober ml. kl 
16-20 
 
 
Normalprocedure alle uger: 
Undervisningen slutter kl. 14.30 om fredagen. Ønsker eleverne at blive i weekenden, sker tilmelding på 
ViggoNet tirsdag inden kl 15.00. Weekenden betragtes som en helhed, og det er derfor ikke muligt kun at 
deltage i dele af denne. Hvis eleverne tager hjem, skal de være tilbage på skolen søndag aften mellem kl. 19.00 
og 21.00 hvis ikke andet er aftalt.  
Ved sygdom eller lignende søndag ringes på lærerværelset tlf. 5885 2005 i tidsrummet kl. 19.30 – 20.30. 
 
 
I tilfælde hvor eleven ønsker at have fri til læge eller tandlæge ud over skolens fridage, er det nødvendigt, at 
forældre, kontakter skolens kontor på hverdage mellem kl. 9-13 og aftaler afrejse- og ankomsttidspunkt. 
 
Ferier, hvor skolen er lukket: 
Efterårsferie: Fra fredag d. 11.10. kl. 14.30 til søndag d. 20.10. 
Juleferie: Fra fredag d. 20.12. kl. 13.30 til LØRDAG d. 4.1. 18 kl. 21.00 
Vinterferie: Fra fredag d. 7.2.19 kl. 15.00 til søndag d. 16.2.19 kl. 21.00 
 
Skolen forbeholder sig ret til ændringer. 
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