Pakkeliste til Efterskoleåret
Hermed forskellige oplysninger vedrørende dit efterskoleophold:

Du skal medbringe:

Dyne, pude, rullemadras (80 x 200) og betræk + ekstra sæt til at skifte hver 14. dag.
Sengetæppe -(sengestr. 80 x 200 )
Sengelampe+forlængerledning
Penalhus med blyanter, blyantspidser, viskelæder
Vinkelmåler, lineal og passer
Gerne A4 ternet/linieret blok
Gerne A4 Mappe (ringbind)og faneblade (m. 10 faner)
Lommeregner (Texas TI 30xb)
Skoletaske/rygsæk
Krus og bestik, hvis man spiser noget på værelset
Håndklæder
Sovepose og liggeunderlag
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. HUSK cykelhjelm og cykellygter
Vækkeur og armbåndsur
MP3-afspiller uden netadgang, hvis du har brug for at falde i søvn til musik
Forlængerledning 2-3 m.
Funktionel bærbar PC/Mac. Hvis ikke der er alm. HDMI-stik, skal der medbringes
omformerstik.
(Skolen udleverer licens til Microsoft Office og Ordbogen.com (dansk, engelsk, tysk))
USB-memory stick
Sygesikringsbevis evt. i elektronisk form (det blå sygesikringsbevis skal bruges til
skilejrskolen)
Et personligt rejsekort, vi refunderer for rejser i skolens regi.

Hvis du er i besiddelse af følgende, vil det være godt at medbringe:
Badmintonketsjer og bolde
Termokande (der er elkedel på elevgangene)
Kamera
Følgende forefindes på værelset:
Alm. seng og/eller køjeseng
Garderobeskab (60) med hylder og bøjlestang
Skrivebord/skolestol
Kost/fejebakke
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Du må ikke medbringe: TV, lysanlæg, knallert, toast/brødrister, kogeplade, kaffemaskine, stearinlys, fyrfadslys
(af hensyn til brandfaren).
Vær opmærksom på, at alle telefoner og computere afleveres i aflåst skab hver aften kl. 22 og udleveres næste
morgen kl. 8.30. (fra søndag aften til fredag morgen).
Har du brug for musik i ørene for at falde i søvn, skal du medbringe en MP3-afspiller uden netadgang. Har du
brug for, i særtilfælde, at kunne kontakte eller blive kontaktet af andre, udleveres der efter aftale en
trykknaptelefon uden netadgang.
Der er mulighed for vask på skolen (møntvaskeri - kr. 30,00 pr. vask incl. tørring)
I tilfælde af uheld i forbindelse med undervisningen har skolen en kollektiv elevulykkesforsikring, der dækker
tandskader og uheld med varige mén. Forsikringen dækker ikke behandlingsudgifter.
Bliver noget stjålet fra dig eller ødelagt er det jeres egen familieforsikring der dækker.
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