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Kære elev og elevforældre - årgang 2017/2018

Det er en offentlig hemmelighed, at forstanderen på GE har været gift længere tid 
med AGF end med sin kone. Det ægteskab, altså det med AGF, har været vældig tur-
bolent og præget af op- og især nedture. 

I marts måned, da AGF for en sjælden 
gangs skyld vandt en kamp, snakkede træ-
neren om, at årsagen til sejren skulle findes 
i det særlige sammenhold i truppen. En 
trup, som nød at være sammen, som stod 
sammen og som var villig til at ofre sig for 
hinanden.

Den samme forventning har vi til den trup, 
som vi har samlet til skoleåret 1718. Både 
i medarbejderstaben, men naturligvis også 
blandt eleverne. I kommer fra forskellige baggrunde, fra forskellige steder, har for-
skellige kompetencer og byder ind med forskelligt til helheden. Men den forskellighed 
vil I, som ugerne går, opleve er jeres styrke. For sammen kan I skabe det fantastiske 
og overkomme det utroligste. Sammen er i stærke og sammen skal I skabe rammen 
om det, der kan blive de mest intense 10 måneder, du nogensinde har oplevet.

Ja, skoleåret vil som de fleste af AGF’s sæsoner byde på både op- og nedture. Nog-
le vil synes, at begyndelsen er svær. Andre vil synes, at november er umådelig lang, 
men næsten alle vil opleve, at foråret 18 tilbagelægges i et tempo, så det er svært at 
følge med og fordøje alle indtrykkene.

Vi, der arbejder på GE, skal forsøge at holde jer på sporet. Vi vil gøre, hvad vi kan, for 
at holde fokus på den fortløbende proces i såvel undervisning som den personlige og 
sociale trivsel. I det arbejde er samarbejdet med jer forældre af afgørende betydning. 
Brug endelig den trivselslærer, som jeres børn har fået, og inddrag os i det, som har 
betydning for jeres børns trivsel og læring i årets løb.  

Alle elever har store forventninger til, hvad skoleåret vil bringe. For nogen er det na-
turlige forventninger. Andre tør måske næsten ikke have forventninger. Vi håber at 
kunne sætte dine håb og drømme fri, så du giver dig selv lov til at forvente det bedste 
af dig selv og af os andre. Alle vi, der er ansat på GE, har en klar målsætning om at 
være nærværende i mødet med dig, og møde dig i øjenhøjde og med respekt og om-
sorg.

Til gengæld forventer vi også, at du tager medansvar for, at dit efterskoleophold 
kommer godt i gang og skoleåret igennem hele tiden har den rigtige kurs.

Vi glæder os alle sammen rigtig meget til at dele liv med dig og være med til at indfri 
de mange forventninger - og mere til!

    Med venlig hilsen
    Helle og René Brorson
    Forstanderpar
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INDHOLDSPLANER FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2017 – 2018  
Formelle krav fra ”Tilskudsbekendtgørelse”: 

Efter § 22 stk 1. For hvert kursus godkendes en indholdsplan før kursets start. I 
indholdsplanen beskrives elevernes undervisning og planlagte aktiviteter for hver 
kursusuge, herunder kursusperiode, undervisningsdage, ugeskema, fag, faggrupper, 
uddannelses- og erhvervsvejledning, pædagogisk tilrettelagte ekskursioner, studi-
eture, lejrskoleophold og erhvervspraktik samt det pædagogisk tilrettelagte samvær. 
Ændringer indarbejdes og godkendes undervejs, således at kursets faktiske indhold 
er beskrevet. 

Efter § 22 stk 2. I indholdsplanen beskrives endvidere, hvorledes kurset opfylder 
lovens hovedsigte gennem undervisning og samvær, jf. lovens § 1. 

ADRESSE          
Grejsdalens Efterskole, Grejsdalsvej 176, 7100 Vejle
Skolens telefon: 7582 2377 
E-mail: ge@grejsdalens.dk  
Hjemmeside: www.grejsdalens.dk

Kontoret er normalt åbent fra 8.00-15.00. Mellem 15 og 17 kan man ikke forvente, 
at telefonen bliver taget, da der oftest kun er lærere på skolen, som underviser. 

Om aftenen og i weekenderne træffes vagtlæreren på skolens telefonnummer. 
I dagtimerne vil det oftest være os, der tager telefonen:

BESTYRELSEN VED GREJSDALENS EFTERSKOLE 2017    
Formand 
Anette Stær
Toftegaardsvej 3
7441 Bording

Øvrige medlemmer
Allan Kristensen, Børkop (2014, repræsentantskab)  
Andreas Bryld Hansen, Øster Snede (2011, repræsentantskabet)
Lars Jepsen, Løsning (2015, repræsentantskabet)
Bente Gade Nielsen, Vejle (2016, Indre Mission, Vejle)
Helle Bergholt, Børkop (2014, Indre Mission, Vejle)
Mette Clausen, Toftlund (2016, repræsentantskabet)
Lars Vangsgaard, Kolding (2013, repræsentantskabet)

  René Brorson  
forstander

Lise Jakobsen  

            sekretæ
r

  Tinenaia Petersen                     sekretæ
r

Helle Brorson  

 
skolem

or
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10. KLASSE           
I 10. klasse kan du vælge mellem tre linjer: 10:medie, 10:kunst og 10:tro (i 10:tro og 
10:kunst er der et loft på 15 elever).

Basisfag
Alle elever på 10. årgang har basisfagene dansk, engelsk, matematik, verdensbor-
ger, religion & livssyn og studie & job. I basisfagene er eleverne delt i to stamklasser. 
Målsætningen er læring, udvikling og gode præstationer ved sommerens afsluttende 
eksaminer.

Derudover er der mulighed for at vælge fysik og tysk til i et 2-lektioners halvårs-
fag. Formålet er at vedligeholde kompetencerne og give indblik i, hvad der kræves på 
ungdomsuddannelserne. I disse fag gives årskarakter, og der vil være mulighed for at 
komme til den skriftlige tyske prøve og mundtlig fysik.

10:KUNST - LINJE PÅ 10. ÅRGANG       
Eleverne i 10. klasse kan vælge at fordybe sig i kunstens mange forskellige udtryks-
former i 8 ugentlige lektioner.

I 10:kunst vil vi give dig frirum til at slippe din indre kunstner løs. Du får lov til at 
udvikle dig personligt gennem kreativitet i fællesskab med andre. Her vil vi udfordre 
din kreativitet gennem mange forskellige projekter. Vi prøver kræfter med graffiti, ke-
ramik, læder, at støbe i beton, maling på lærred, street art, yarn bombing, strik og DIY 
(do it your self)- projekter, hvor du kan sætte dit personlige præg på det du skaber. 

Ud over det vi eksperimenterer med i skolens lokaler, tager vi 
også på ture ud af huset. 

Underviserne bliver de to kreative, unge lærere: Mette Holm 
Hermann og Verner Lind.

10:MEDIE - LINJE PÅ 10. ÅRGANG       
Hvis du har valgt linjen 10:Medie, så har du givet dig selv muligheden for i 8 ugentlige 
lektioner at dygtiggøre dig i og med mediekompetencer. Du bliver undervist i film-
produktion i Final Cut Pro, redigering og grafisk design via Adobes grafiske program-
pakke. Samtidigt styrker vi dine personlige studiekompetencer ved, at du kommer til 
at lære dig selv bedre at kende og får nogle redskaber til personlig studieteknik - og vi 
kigger på, hvor du har udviklingspotentiale. 

Som en ekstra gevinst får du coachingsamtaler tre gange i 
løbet af året, hvor du og din udvikling er i centrum.

Undervisere er Bente Jakobsen og Johannes Toftdal.

10:TRO - LINJE PÅ 10. ÅRGANG       
10:Tro er GE’s svar på en slags Kristendommens ABC. Vi forsøger hele tiden at 
finde nye, sjove, gode, spændende og udfordrende veje til tro og kristendom. Vi øn-
sker grundlæggende at udforske, hvad det vil sige at være kristen i en moderne 
verden. Vi taler rigtig meget tro og teori i klassens timer, men vi lader os også 
udfordre af spørgsmålet om, hvordan tro og kristendom kan få 
praktisk betydning ind i vores liv nu og her. I løbet af skoleåret 
tager klassen bl.a. på en tre-dages klostertur og laver fremstød 
under betegnelsen Elsk Vejle. Derudover deltager klassen i di-
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verse arrangementer og ture ud af huset, hvor vi bruger og afprøver alt det, vi har lært 
i 10:Tro.

Undervisere er Frederik Enevoldsen og Stephan Skjøtt .

AFSLUTNINGSTUR 27.-29. JUNI 2018      
Skoleåret afsluttes med lejrskole med to overnatninger for alle elever. Formålet med 
turen er at give tid og rum til at få sagt pænt farvel til venner og veninder, skrive min-
debøger og hygge. Vi har lejet Lyngsbolejren ved Lillebælt til formålet.

ANDAGTER          
Vi holder dagligt to andagter. Om morgenen i forbindelse med morgensamlingen er 
der en andagt, hvor vi læser et kortere stykke fra Bibelen med ganske få kommen-
tarer til. Om aftenen en lidt længere andagt, hvor vagtlæreren vælger emnet. Her vil 
også typisk være musik og lovsang.

Med andagterne ønsker vi at formidle den kristne tro, så man har et grundlag, 
hvorfra man kan tage stilling til budskabet om Jesus Kristus som verdens frelser. 

Til andagterne skal der naturligvis være ro og man skal sidde på sin egen plads.
Andagterne er obligatoriske.

ANKOMST          
Lørdag den 12. august skal retro-eleverne møde på skolen kl. 15.00. Formålet er hyg-
ge og samvær, inden de nye elever ankommer.

Dagen efter, søndag d. 13. august, ankommer alle nye elever på GE mellem kl. 
12.30 og 14.00. Der vil være mulighed for at flytte ind på værelset, hilse på værelses-
kammeraten og få en kop kaffe eller saftevand, inden velkomstfesten afvikles i tids-
rummet 14.30-16.30.

BASISREGLER          
I et hjem er der normalt samværsregulerende regler. Det har vi også på GE. De skal 
medvirke til at skabe tryghed for både forældre, elever og personale.

Vi har tre basisregler, hovedregler om man vil. Hvis elever overtræder en af disse 
regler, vil det få konsekvenser. Du kan læse om de tre basisregler og konsekvenser 
under hhv. ’Euforiserende stoffer og alkohol’, ’Drenge- og pigegang’ og ’Samarbejde’.

Derudover arbejder vi i det daglige med et konsekvenssystem, vi kalder SPOTTI. 
Læs mere om det under ’SPOTTI’.

BETALING          
I skoleåret 2017/2018 er ugeprisen kr. 2.200,- i 42 uger. Undervisningsministeriet 
yder elevstøtte i forhold til husstandsindkomsten fra 2015. Elevstøtten er betinget 
af, at eleven opholder sig på skolen. Hvis eleven er hjemme på undervisningsdage, 
obligatoriske weekender eller udlandsrejse af anden grund end sygdom, vil der ikke 
kunne modtages elevstøtte for den uge, hvorfor et beløb svarende til skolens tabte 
indtjening vil blive opkrævet af hjemmet.

Udebliver en elev uden forudgående aftale fra et obligatorisk weekendarrange-
ment, der kører parløb med en forlænget weekend, vil der blive opkrævet et udeblivel-
sesgebyr på kr. 500,-.

Er der tvivlsspørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte skolen.
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Der betales et depositum ved indmeldelse på kr. 1.500,-. Ved gennemførelse af 
skoleåret udbetales depositum minus evt. skyldige beløb.

På første elevbetaling opkræves kr. 1.000,- til diverse materialer. Dette beløb vil 
blive brugt til dækning af mistede bøger, ekstra materialer samt udgifter, hvis eleven 
ødelægger noget. Når beløbet er ved at være brugt, vil vi kontakte hjemmet.

Desuden betales i første opkrævning det beløb, som man skal betale for at er-
hverve sig iPad eller Macbook. Ved gennemført skoleår må man beholde iPad eller 
Macbook uden yderligere omkostninger. Hvis du af forskellige årsager bliver nødt til 
at afbryde opholdet i løbet af skoleåret, vil du blive opkrævet et beløb, der svarer til 
det resterende beløb af tilskuddet, hvis du ønsker at beholde iPad, eller Macbook. Den 
billige pris er altså betinget af ophold på skolen.

BROBYGNING          
Eleverne i 10. klasse skal i obligatorisk brobygningsforløb i en uge. Det bliver for dette 
skoleår uge 47. 

Elever i 8. klasse skal ligeledes i obligatorisk brobygning. Det drejer sig om fire dage 
i uge 10.

Brobygningerne foregår primært på byens uddannelsesinstitutioner.

BYNÆR EFTERSKOLE        
Vi er bosiddende i Vejle i det det smukke Grejsdalen – knap 10 min. på cykel fra Vejle 
gågade og banegård. Det giver os utrolig mange fordele. Hver måned har eleverne en 
friaften, hvor de om aftenen har mulighed for at gå i biografen, gå på restaurant eller 
andre muligheder. Det lyder måske ikke af meget, men langt de fleste er ikke i nær-
heden af at bruge deres friaftner, og antallet kan hæves i forbindelse med godkendt 
værelsesrengøring. Samtidig har vi en aftale med DGI-huset, der giver eleverne mulig-
hed for gratis svømmehal. Fitnesscentret kan du også benytte, hvis du er 15 år eller 
derover.

Bybussen går lige uden for skolen og det tager ca. 10 min. ned til banegården. Ind-
til kl. 17.00 kan du frit tage ned i byen, hvis du ikke har undervisning eller rengørings-
pligter.

COMPUTER          
Alle får i skoleårets introperiode udleveret det appleprodukt, som de har bestilt til 
brug i undervisningen. Produktet er det primære arbejdsredskab på alle klassetrin. 

Eleverne kan frit benytte skolens trådløse netværk frem til kl. 22.30 hver dag. Her-
efter forventes al elektronik, lukket ned. Telefonen kan dog benyttes til opkald indtil 
23.00.

Eleverne forventes at være koncentrerede i undervisningen. Ved misbrug af elek-
tronikken til fx at være online på sociale medier i undervisningen eller til spil, kan ma-
skinen inddrages, og eleven vil blive stillet papir og blyant til rådighed til udfærdigelse 
af skolerelateret arbejde.

Vi ser mange positive muligheder i elevernes tilgang til it, men er samtidig op-
mærksomme på eventuelle negative virkninger på elevernes sociale udbytte af op-
holdet på skolen. Skolen forbeholder sig derfor ret til at inddrage elevens elektronik 
og/eller programmer ved overdrevent brug eller misbrug, som efter vores vurdering 
skader eleven og elevens efterskoleophold eller som er i strid med gældende regler på 
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området.
Skolens it-ansvarlige er ansvarlig for skolens it-udstyr - du er ansvarlig for dit 

eget. iPad og evt. computer er elevens og hjemmets ansvar. Det vil sige, at skolen 
ikke påtager sig noget ansvar i forhold til tyveri, beskadigelse eller andres brug og/el-
ler misbrug af din hardware, herunder anvendelse af ulovligt kopierede programmer, 
musik, spil og andet uoriginalt materiale.

Har du ikke et Apple-produkt, kan du ikke forvente at lærerne kan hjælpe med at 
håndtere programmer og lignende.

CYKEL           
Det er meget vigtigt, at du har en køreklar cykel med lys. Den skal altid stå på rette 
plads og være låst. Hvis der er behov for reparationer af fejl og mangler, sørger eleven 
selv for at disse udbedres hos en cykelhandler. Hvis ikke dette sker, vil skolen sørge 
for det og sende regningen til forældrene. Der ligger to cykelhandlere inden for to kms 
afstand. 

Undgå udlån af cyklen for din egen skyld. Det er flere gange sket, at en udlånt cykel 
er blevet stjålet nede i byen. 

Vi anbefaler, at du kører med cykelhjelm. Du skal benytte cykelhjelm, hvis du cykler 
i forbindelse med undervisning.

DANSK SOM ANDETSPROG        
På GE tilbyder vi faget Dansk som andetsprog tre timer om ugen. Her arbejder vi med 
kultur- og sprogforståelse, så eleverne bliver klædt på til at indgå i dagligdagen både 
fagligt og socialt. 

DAGSRYTME          
De fleste dage følger et bestemt mønster - med mulighed for improvisation.
07.15 - 08.15  Obligatorisk morgenrytme med værelsestjek, morgenmad, nyhe- 
   der og morgenandagt
08.15 - 09.15  1. time  inkl. 15 minutters morgenmotion  
09.15 - 10.00  2. time   
10.00 - 10.20  Kaffepause
10.20 - 11.05  3. time   
11.10 - 11.55  4. time   
11.55 - 12.40  Obligatorisk middag   
12.40 - 13.25  5. time   
13.25 - 14.10  6. time   
14.20 - 15.05  7. time    
15.05 - 15.20  Kaffe  
15.20 - 16.05  8. time   
16.15 - 17.00  9. time
17.00 - 17.30  Rengøring (ikke alle elever)
17.30   Obligatorisk aftensmad
18.00 - 19.15  Studietid med mulighed for lektiecafé eller den kreative time
19.15   Aftensang – herefter oftest frivilligt program
22.15   Elever på værelserne
23.00   Godnat
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DIGITAL UNDERVISNING        
På GE satser vi målrettet på digital undervisning. Med kr. 1.500,- som tilskud i ryggen 
skal eleverne vælge mellem iPad, Macbook Pro eller Macbook Air. 

Apples produkter er intuitive og rummer et stort potentiale i undervisningen. Elek-
tronikken kan bl.a. være med til at skabe læringsmiljøer, der tager afsæt i den enkelte 
elev, med forskellige muligheder for differentiering af undervisningen.

Ved at inddrage de digitale medier i undervisningen vil vi også skabe et lærings-
rum, der matcher de krav, som stilles i det 21. århundrede. Vi vil gøre eleverne stu-
dieparate ved bl.a. at give dem en digital bevidsthed og kompetencer, de kan bruge i 
deres videre studieforløb.

Undervisningen vil gøre brug af digitale læringsmidler, såsom podcast, video, musik 
og film, og her bliver elektronikken det digitale samlingspunkt for elevens produktio-
ner i undervisningen.

DIMISSION - FREDAG 29. JUNI       
Den dag skoleåret slutter, holder vi dimissionsfest. Det er festen, hvor René holder 
tale, der bliver vist billeder fra året, der er gået, der bliver uddelt eksamensbeviser og 
udtalelser, der bliver sagt på gensyn. For nogle er det farvel til GE - for andre er det på 
gensyn efter sommerferien som retroelev.

DRENGE- OG PIGEAFTNER        
Formålet med drenge- og pigeaftner er via opdeling i køn at styrke det sociale fæl-
lesskab blandt henholdsvis piger og drenge. Eleverne skal have en spontan, positivt 
styrkende oplevelse på et tidspunkt, hvor lærergruppen vurderer, der er behov for en 
sådan, set ud fra de forskellige behov der er for piger og drenge. 

DRENGE- OG PIGEGANG - BASISREGEL 2      
På GE bor piger og drenge på separate værelsesfløje og gange. Piger har ingen ad-
gang på drengeafsnit, og drenge har ingen adgang på pigeafsnit. Den regel skal være 
med til at skabe tryghed for elever, forældre og personale.

Overtrædelse af denne regel vil normalt medføre bortvisning fra skolen.
Der vil dog være åben hhv. drenge- og pigegang med jævnlige mellemrum, så man 

kan få indtryk af, hvordan vennerne har indrettet sig.

ELEVBANK          
Skolen har en elevbank, og her bør eleverne have deres penge opbevaret, da skolen 
ikke kan påtage sig ansvaret for penge, som er andre steder. Desuden har alle elever 
en pengeboks med personlig kode eller anden mulighed for at låse værdigenstande 
inde. Elevbanken er åben i middagspause, kaffepause og ved aftensmaden mandag 
til fredag, så det er ikke nødvendigt at ligge inde med større beløb. 

Lommepenge kan indsættes direkte til elevbanken i Spar Nord - konto 9347 - 
2240041165. Husk at påføre elevnummer + elevnavn. 

Det er muligt at låne penge på kontoret. Vi fraråder stærkt, at eleverne låner penge 
af hinanden! Lad desuden være med at friste andre ved at have penge liggende til 
offentligt skue.
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ELEVGRUPPE          
Skolen optager for tiden ca. 90 elever i alderen 14–17 år, der fordeler sig nogenlunde 
ligeligt mellem drenge og piger.

Optagelserne finder sted i kronologisk orden. Skolen kan dog til enhver tid afvise 
en ansøger, der ikke lever op til skolens kriterier om studievillige og socialt kompe-
tente elever. 

Før endelig optagelse kan finde sted, skal alle i Danmark bosiddende ansøgere på 
et forbesøg, som bl.a. inkluderer en optagelsessamtale.

Elevliste kan rekvireres af relevante myndigheder på skolens kontor.

ELEVTING OG ELEVRÅD        
På GE har vi et elevting. Elevtinget har reel indflydelse på forskellige elementer i hver-
dagen, som fx mobilregler. Nogle ting kan dog ikke diskuteres. I pædagogisk råd afta-
ler vi fra år til år en grundlov, som ikke står til diskussion.

Rent praktisk afvikles møderne ca. en gang hver anden måned i fællestimen. Elev-
rådet sammensætter sammen med elevtingets formand, som er en lærer, en dagsor-
den, som Tinget følger.

Elevrådet består af en elev fra hver klasse. Medlemmerne vælges efter ca. en må-
ned af skoleåret. Rådets opgave er at være talerør for elevholdet og bl.a. være med-
ansvarlige for forskellige arrangementer i årets løb. Det kunne være:

1. Venneweekend 
Den 17.-18. november holder vi på GE venneweekend.

Til venneweekenden får alle elever mulighed for at invitere en ven hjemmefra på 
besøg. Der er lavet et program til weekenden, så alle bliver aktiveret.

Aldersgruppen er 13-17 år. Arrangementet begynder lørdag kl. 13.00 og slutter 
søndag kl. 13.00. Arrangementet koster kr. 100,- for deltagere.
2. Søskendeweekend
Den 16.-17. marts holder vi søskendeweekend. Det er for alle søskende i alders-
gruppen 8-14 år. Det er en helt fantastisk weekend, hvor man som søster eller 
bror får lov til at opleve hverdagen på en efterskole. Samtidig er der lavet et sjovt 
og hyggeligt program, og eleverne får lov til at vise sig fra deres allerbedste side. 
Arrangementet begynder fredag eftermiddag kl. 17.00 og slutter lørdag kl. 17.00.
3. Design og bestilling af årstrøjer
Hvert år bestilles en trøje med specialdesignet hold-logo på. Kongehuset vælger 
typen af trøjer og sørger for at et logo bliver valgt. 
4. Fremstilling af elevholdets blå bog
Elevrådet er tovholder på blå bog.

Herudover er der et kongehus, som efter traditionen vælges blandt retro-elever af det 
tidligere regentpar og som har klart definerede opgaver. 

1. Gensynsweekend for elevholdet 16/17 - 11.-12. november 2017
For en kort bemærkning stiller vi skarpt på fortiden. Alle, der var en del af elevhol-
det 2016/17 kan komme på besøg og genopleve efterskoledagene. 
2. Bryllupsweekend - 5. maj 2018
Den obligatoriske weekend i maj får bryllupsklokkerne til at kime. Ét stort rollespil 
løber af stabelen. Rigtig hyggeligt.
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3. Galla - 15. juni
Årets helt store fest er vores gallaaften, og det plejer at være en helt fantastisk 
aften, som alle glæder sig meget til. Eleverne kommer i deres fineste rober. Der 
skal spises god mad, danses lancier, grines og hygges sammen. En rigtig festaften 
i elevernes tegn.
4. Happenings for elevholdet
Den royale familie har til opgave at have fingeren på pulsen. Fornemmer de, at der 
er brug for noget til at ryste holdet mere sammen, så sætter de noget i værk.

EUFORISERENDE STOFFER OG ALKOHOL - BASISREGEL 1   
Man må ikke indtage, være i besiddelse eller påvirket af alkohol eller andre euforise-
rende stoffer, mens vi på skolen har ansvaret for eleven. Det samme gælder på rej-
serne til og fra skolen. ’At være påvirket af euforiserende stoffer’ betyder derfor også, 
at du i weekenderne ikke kan have et misbrug, da fx hash og andre euforiserende 
stoffer har en sløvende  og negativ effekt på misbrugeren i op til otte uger. Altså et år 
uden misbrug overhovedet. 

Overtrædelse af denne regel vil i udgangspunktet medføre bortvisning fra skolen. 
Se de nærmere betingelser i skolekontrakten.

EVALUERING          
Både forældre og elever får mulighed for at evaluere. Herudover forestår ledelsen en 
løbende evaluering og justering af dagligdagen med inddragelse af alle interessenter 
- væsentligst personalet.

Skolens selvevaluering er at finde på skolens hjemmeside og her ligger også vores 
undervisningsmiljøvurdering.

EVENT           
Indre Missions Ungdom i Danmark inviterer hvert år til Event. Arrangementet er pri-
mært for efterskoleelever og foregår hen over en weekend. Pt afholdes arrangemen-
tet i Vejle. Programmet er bredt sammensat og dækker fra bibeltimer over smågrup-
per til koncerter. Den pågældende weekend er Event weekendprogrammet på GE.

FAG           
På GE har vi fire forskellige typer fag: De obligatoriske fag, 10. klasses fag og linjefag 
og valgfag. Alle skal vælge 3-4 valgfag og heraf skal mindst ét af fagene være et be-
vægelsesfag. 

I princippet sætter kun fantasien grænser for hvilke valgfag, der kan oprettes - dog 
skal fag have tilslutning fra ca. 10 elever.

Du kan på vores hjemmeside se en nærmere beskrivelse af, hvad de forskellige 
fags indhold og mål er.

Obligatoriske fag - for alle 
Dansk Engelsk Matematik
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OBLIGATORISKE FAG - for 8. og 9. klasse
Kristendom Historie Samfundsfag Fysik/kemi
Biologi Geografi Tysk

OBLIGATORISK FAG - for 9. klasse
Idræt

OBLIGATORISKE FAG - for 10. klasse
Verdensborger Religion & livssyn Studie & job

Vi følger folkeskolens fagrække, og undervisningen fører frem til folkeskolens afslut-
tende eksaminer efter 9. og 10. klassetrin. Fælles Måls formål, læseplan og øvrige 
beskrivelser følges i undervisningen. 

VALGFAG - inddelt i temagrupper
- ikke alle valgfag afvikles hele året, men i kortere moduler

Musik
Band Lovsangsledelse Digital musik
Skolekor Surrounded (Lillekor)

Kunst  
Kunst Sjov med nål & tråd Kunsthåndværk TekstilDesign
Smykkefremstilling Dukketeater Læder

Medie
Grafisk Design (Adobe) Foto Medie
Bogart It & Teknik E-sport

Design selv-fag
Adventure Drama Fodbold Gourmet
Lektiehjælp Løb & fitness Psykologi Filosofi
Puls Spansk Volley Kapitalistklub
Learning on location Engelsk+ 10:Tro+ Døde Poeters Klub
Nørd-Matematik Unge og økonomi Flagfootball Mountainbike

Alle fagbeskrivelser kan ses på hjemmesiden!

FORSIKRINGER         
Eleven har selv ansvar for medbragte ejendele. Elevernes ejendele bør være låst/
låst inde, når de ikke er i brug, og GE påtager sig intet erstatningsansvar for elevernes 
ejendele. 

Eleven - og dermed forældre eller værge - er fuldt ansvarlige for eventuelle skader, 
som eleven måtte forvolde på skolens eller andres ejendom. 



indholdsplan2017 - 2018

side 
12

Grejsdalens Efterskole

Vi opfordrer til, at man er dækket af en familieforsikring til brug ved privat ansvar 
samt til dækning af de ejendele, der medbringes på skolen. Desuden anbefaler vi, at 
forældrene overvejer en ulykkesforsikring.

I forbindelse med lejrskoler i udlandet er der behov for en rejseforsikring. Har man 
ikke sådan en, så vil der fra skolens side blive tilbudt en rejseforsikring, som så kan 
tegnes for denne ene rejse.

FORÆLDREARRANGEMENTER       
Flere gange i løbet af skoleåret indbyder vi forældre og familie til besøg på eftersko-
len. Vi har erfaret, at det betyder rigtig meget for eleverne, at deres familier bakker op 
om disse arrangementer - derfor anbefaler vi, at man får noteret arrangementerne i 
en kalender og sætter dem øverst på prioriteringslisten.

• Lørdag den 23. september inviterer vi til hyggelig dag for hele familien - pro-
gram senere.

• Søndag den 24. september afholdes Efterskolernes dag fra 13-17 - I er velkom-
ne og fyld gerne bilen med gæster!

• Fredag den 13. oktober afholdes udviklingssamtaler med klassens team. 
Teamet kan indkalde forældre. 

• Onsdag den 10. januar afholdes Efterskolernes Aften fra 18-21 - I er velkomne 
og fyld gerne bilen med gæster!

• Udviklingssamtalerne afholdes 26. januar. Igen er teamet klar til samtalerne. 
Ydermere kan man blive ringet op af en faglærer, hvis vedkommende ikke sid-
der med i teamet.

• Torsdag 8. februar i uge 6 afslutter vi medieugen TV Skarp med fremvisning af 
elevernes tv-udsendelse. 

• Informationsaften for elevholdet 2018-2019 afholdes 16. maj fra 19 - ca. 21.
• Dimissionsfest den 29. juni 2018 kl. 16. Invitation følger.

FRIAFTEN          
Du må have 1 friaften om måneden. På en friaften må du tage ned i byen, ud at spise, 
i biografen m.m., men vagtlæreren skal altid vide, hvor du tager hen.

Normalt skal du altid være tilbage til kl. 21, men hvis fx filmen varer længere, kan 
der dog laves specialaftaler.

Ved at få godkendt værelsesrengøring fem gange i træk kan værelsets beboer(e) 
optjene ekstra friaftner.

FRITAGELSE FRA UNDERVISNING       
Hvis man af en eller anden årsag gerne vil have fri fra skole, så kan det kun ske, hvis 
forældrene beder barnet fri. Det er udelukkende forstander eller afdelingsleder, der 
kan give eleven fri. 

I forhold til betaling i forbindelse med fritagelse: Se under ’betaling’.

FRITID           
I fritiden har man mulighed for at bruge skolens hal, øve sig i musiklokalet, være krea-
tiv i kunsthuset eller lege med de mange mediemuligheder. Der er selvfølgelig mulig-
hed for at slappe af i dagligstuerne eller på værelset. Der kan også spilles bl.a. pool, 
playstation, bordtennis eller bordfodbold. Vi arbejder målrettet mod at forøge fritids-
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mulighederne på og omkring skolen og tager gerne elevtinget med på råd.
Efter kl. 17.00 må skolens område kun forlades med tilladelse fra vagtlærerne.

GÆSTER          
Som elev har man naturligvis mulighed for at vise sit andet hjem frem for venner og 
familie. Hvis man får gæster, præsenteres de for de vagthavende lærere. 

Der er i særlige tilfælde overnatningsmuligheder på skolen. Det skal aftales inden 
onsdag middag. 

Skolens regler og dagsrytme følges af gæsterne. Der opkræves et mindre beløb for 
kost og logi på kr. 50,- pr. døgn (kr. 100,- for en weekend). Beløbet opkræves af den 
elev, der har besøg.

Vi vil gerne påpege, at man på efterskolen indtræder i et fællesskab - og for at det 
kan vokse og styrkes - og man kan få det fulde udbytte af det - så er det ikke opti-
malt at have gæster hver uge. Frem til efterårsferien er skolen lukket for besøg af 
gæster hjemmefra, så det nye elevhold kan få de bedste vækstbetingelser.

HAL           
Vi har en meget fin hal. Den kan frit benyttes i fritiden. Der er frihed under ansvar. 
Det betyder bl.a. at man skal bruge sko egnet til indendørs brug, når man er i hallen. 
Man kan have skoene til at stå i en skoreol i hallen.

HVIS SKOLEOPHOLDET AFBRYDES       
Når man begynder på GE, er det naturligvis med udsigten til gode oplevelser, masser 
af venner og lærdom i rige mængder. Desværre oplever vi engang imellem at skulle 
tage afsked med elever. 

Ved afbrudt skoleophold inddrages depositum (kr. 1.500) under alle omstændighe-
der. 

For hjemmet er der 4 hele ugers opsigelse af samarbejdet. En uge går altid fra 
mandag til fredag. Hvis eleven stopper fra den ene dag til den anden, skal der altså 
stadig betales for 4 ugers ophold. 

Eleven kan fortsætte undervisningen i hele opsigelsesperioden. Hvis undervisnin-
gen fortsættes i opsigelsesperioden betales almindelig forældrebetaling. Hvis skole-
gangen ophører før udløbet af opsigelsen, betales fuld ugepris.

I tilfælde af en permanent hjemsendelse på grund af overtrædelse af skolens reg-
ler betales kr. 8.800,- i afbrydelsesbebyr og eleven har karantæne på skolen den re-
sterende del af pågældende skoleår. Se i øvrigt bagsiden af skolekontrakten.

Konverteres bortvisningen til midlertidig karantæne, dækker forældre/ værge sko-
lens tab af statstilskud i den pågældende periode og betaler fuld ugepris.

INFORMATIONSAFTEN FOR 18/19 - ONSDAG 16. MAJ    
Informationsaftenen er den aften, hvor de kommende elever er på besøg. Det kom-
mende elevhold mødes og får bl.a. hilst på hinanden i klasserne. De får fortalt om 
dagligdagen på en efterskole, og får i det hele en lille forsmag på, hvad der venter 
dem. En aften, som bager op under forventningsglæden …

INKLUSION          
Inklusionsloven i Danmark betyder, at hver skole skal definere, hvordan der arbejdes 
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med inklusion. På GE opererer vi med stamklasser. Ud af disse stamklasser har vi 
mulighed for, inden for inklusionslovens rammer, fx at tilbyde en mindre holddannel-
se og/eller to-lærer-system, som sikrer at elevens individuelle, særlige behov bliver 
imødekommet og eleven via inklusionsundervisningen i højere grad kan inkluderes i 
den almindelige undervisning.

Ved visitering af kommende elever har vi opdelt visitationen, sådan at det ikke er 
en opgave, der klares af én person i ledelsen, men er fordelt blandt ledelsens med-
lemmer. Det giver et bedre samlet overblik over de enkelte klassers sammensætning.

INTROUGE          
Da det for mange er en stor omvæltning at starte på efterskole, veksler den første 
uge mellem undervisning og introduktionsforløb. Der er nedsat et planlægningsud-
valg, og alle lærere deltager i afviklingen med ansvar for forskellige opgaver.

Alt er nyt og anderledes. Tryghed og venskaber skal opbygges fra bunden, derfor er 
introugen en meget vigtig og central uge for eleverne, hjem og personale. Her bliver 
eleverne præsenteret for både hinanden og de fysiske rammer, selve skolelivet og de 
leveregler, som er nødvendige for at kunne leve sammen 24 timer i døgnet. 

Mødet med de andre elever såvel som lærere i forskellige situationer både fysisk, 
kreativt og bogligt er en stor udfordring, men også en nødvendighed for at rykke den 
enkelte i retningen af det fællesskab, som skal opbygges. 

Ved at eleverne allerede i den første uge udfordres på forskellige områder, oplever 
de hinandens svage og stærke sider, så de indser, at alle har styrker. 

Forskellighederne er med til at give en tryghed hos de elever, som ellers ville være 
nervøse for at starte på de boglige fag, for her har de allerede haft muligheden for at 
vise en af deres stærke sider. Trygheden opbygges via mindre fællesskaber, så ele-
verne veksler mellem samvær i deres trivselsgrupper, klasser og i det store fælles-
skab. 

INSTRUMENTALUNDERVISNING       
Du kan vælge at modtage solo-undervisning for øvede i sang eller på et instrument. 
Der er et begrænset antal pladser hvert skoleår. Prisen er kr. 2.000,- og du får ca. 20 x 
22,5 minutters undervisning.

Er du nybegynder, så samler vi så vidt muligt undervisningen på hold. Her kan det 
fx være 3 elever i 45 min eller 2 elever i 30 min. Prisen for holdundervisning er kr. 
1.500,- pr. skoleår.

Spiller du et instrument, som vi ikke selv kan tilbyde solo-undervisning i, så har vi 
mulighed for at kontakte den lokale musikskole, men vi kan ikke love, at vi her kan 
finde det rigtige tilbud. Skulle der være en prisdifference mellem vores og musiksko-
lens tilbud, så dækker vi forskellen.

JESUSCAFÉ          
Cirka hver 14. dag vil der om aftenen være et tilbud om JesusCafé. Det er et internt 
arrangement, der har til formål at styrke det kristne fællesskab på skolen. Eleverne 
har medindflydelse på, hvad der skal ske til disse caféaftener. Ofte vil der være en 
masse fællessang (lovsang) understøttet af et lovsangsband bestående af elever, og 
der vil være en gæst til at fortælle om et aktuelt emne i forhold til det at være kristen. 
Mest af alt kan tilbudet sammenlignes med en IMU-afdeling, teenklub eller lignende 
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kirkeligt ungdomsarbejde.
Vores volontører er hovedsageligt værter i JesusCafé.

KALENDER          
Ligger opdateret på www.grejsdalens.dk

KNALLERT          
Hvis man ønsker at få sin knallert med på skolen, skal både elev og forældre skrive 
under på, at knallerten er i lovlig stand, og eleven har kørekort. Knallerten må kun be-
nyttes til og fra skolen.

I den kommunale ungdomsskole er der mulighed for at deltage i knallertundervis-
ning.

KOSTPOLITIK          
Sund mad er basis for en sund krop. Dette er udgangspunktet for kostpolitikken på 
GE. 

Køkkenet er bemandet med faglært personale, der brænder for at skabe den bed-
ste kvalitet, og personalet kan fuldt ud leve op til det store ansvar, det er, at servere 
ernæringsrigtig, veltillavet, velsmagende og indbydende kost til skolens elever og 
medarbejdere. Køkkenet køber sæsonens friske råvarer i det omfang kvaliteten er 
bedst. De er bevidste om, at hvert måltid skal være en oplevelse, og der er sat fokus 
på kreativitet og god kvalitet i det daglige arbejde.

Vi er bevidst om, at netop kosten i samspil med den daglige motion er den livsstil, 
der danner grundlaget for sunde og raske elever samt medarbejdere.

Vi vil gerne opnå dette med vores kostpolitik
• At skabe og bevare sunde kostvaner hos elever og medarbejdere.
• At fremme elever og medarbejderes præstationer gennem bedre energi og 

koncentration i løbet af dagen.
• Efterskolens elever og medarbejdere kommer til skolen med individuelle kost-

vaner. For at imødekomme denne forskellighed er det derfor også vigtigt for os, 
at kunne tilbyde forskellige ting i dagligdagen.

• 6 måltider om dagen, for at dække energibehovet for enhver, hvad enten appe-
titten er stor eller lille.

De 8 kostråd
Kostpolitikken tager udgangspunkt i de otte kostråd, som er hverdagens huskeråd til 
en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet.

De otte kostråd er:
1. Spis frugt og grønt – 600 gram om dagen 
2. Spis fisk og fiskepålæg – flere gange om ugen 
3. Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød – hver dag 
4. Spar på sukker – især fra sodavand, slik og kager 
5. Spar på fedtet – især fra mejeriprodukter og kød 
6. Spis varieret 
7. Sluk tørsten i vand 
8. Vær fysisk aktiv – mindst 30 minutter om dagen  
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Hvordan lever vi op til de 8 kostråd på efterskolen?
• Maden skal være frisk og veltilberedt, ernæringsrigtig og varieret.  
• Maden skal fortrinsvis bestå af friske råvarer, afpasset den aktuelle årstid.

7.30: Morgenmad
• Cornflakes, havregryn, hjemmelavet müsli, havregrød, havrefras, rosiner, frisk 

frugt, rugbrød og hjemmebagt franskbrød, mælk, hjemmelavet yoghurt, vand, 
kaffe og the.

10.00: Forfriskning
• Frisk frugt, boller, rugbrød, leverpostej, agurk, gulerødder, vand.

11.55: Middagsmad
• En varm ret, hjemmebagt brød, koldt vand.
• Salatbar hver dag, med mindst 6 forskellige ting
• Fredag vil der blive serveret frokostbuffet, bestående af pålæg, samt en lun ret, 

da vi tænker på de elever, som skal hjem til deres forældre og have varm af-
tensmad.

15.05: Forfriskning.
• Kan bestå af: Grovboller, rugbrødsboller, vand, frisk frugt

17.30-18.00: Aftensmad
• Rugbrød og franskbrød, pålæg, lune retter, fiskepålæg, mælk, vand, frisk frugt.

21.00: Aftenforfriskning
• Kan bestå af: Hjemmebagt brød, kage, knækbrød, vand, kaffe og te.

Weekendmad:
• Typisk bliver der serveret brunch om lørdagen omkring kl. 10.30 
• Lørdag eftermiddag bliver der hygget med kage/varm kakao osv. Vagtlæreren 

bestemmer egentligt selv deres weekender, og vi prøver at opfylde deres øn-
sker.

• Lørdag aften er der en varm ret, som kan være lasagne, fyldte pandekager, hot-
dog, pizza.

• Søndag ligner meget hverdagen, dog starter dagen senere.
• Det er mest i weekenderne man hygger med kage, popcorn, kakao, da vi også 

synes, at der skal gøres lidt ekstra ud af dem.

KREATIV EFTERSKOLE        
På GE lægger vi vægt på at være kreative - i opgaveløsning og undervisning. Vi har 
valgt at fokusere på at være kreative med medier, musik og kunst. Du har inden for 
de tre grupper mulighed for at fordybe dig. Du kan have helt op til 9 timer i disse kre-
ative miljøer hver uge. Vi nyder musik, skaber medieoplevelser og med kunst giver vi 
skolen kulør. 

Om aftenen har vi den kreative time, hvor du har mulighed for at fordybe dig endnu 
mere i musik, kunst eller medier, hvis du ikke har lektier for.
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KRISTEN SKOLE         
GE hviler på et kristent grundlag. De ansatte har deres gang i en luthersk kirkekon-
tekst. 

Vi ønsker, at elevsammensætningen på GE er bred. Der skal være elever med kri-
sten baggrund og elever, som i mindre grad føler tilknytning til kirke og tro. Målet er 
at fremme respekt, accept og venskaber på tværs af livssyn og -opfattelser.

En anden fordel er, at vores elever med kristen baggrund får mulighed for i trygge 
omgivelser at få stillet spørgsmål til deres tro, lytte til personalets trosforsvar og der-
med blive mere personligt afklarede, inden de fortsætter på ungdomsuddannelserne. 
De elever, for hvem tro og trosliv ikke betyder så meget, får rokket ved nogle fordom-
me og får et værdifuldt indblik i, hvorfor nogen satser hele tilværelsen på et liv i tro.

Vores kristne grundlag afspejler sig i vores hverdag:
• Vi har fælles, obligatorisk morgen- og aftenandagt
• Vi synger bordvers eller beder bordbøn til middags- og aftensmåltid
• På skemaet er der ugentlige kristendomstimer
• Vi deltager i kristne arrangementer både på landsplan og lokalt - ofte er dette 

frivilligt, men det kan ske, at det er obligatorisk
• Gudstjeneste eller søndagsfejring er en obligatorisk del af weekendprogram-

met
• Vi giver tilbud om smågrupper og JesusCafé
Vi ønsker, at vores hverdag er præget af, at GE er en kristen skole med tryghed og 

omsorg og respekt for den enkelte, og derfor tvinger vi ikke til tro. 

KØKKENARBEJDE         
Alle elever skal i løbet af skoleåret deltage i lettere, forefaldende køkkenarbejde. Det 
er vigtigt, at man går positivt ind i denne opgave, så tingene kan fungere, og vi alle 
kan få mad og rene tallerkener hver dag. Køkkenarbejdet løses generelt efter reglen 
om, at mange om opgaven er hyggeligere og hurtigere end få. 

Eleverne har som minimum fem køkkendage fordelt over to sammenhængende 
uger. Tre dage den ene uge og to dage en anden - én gang hvert halve år. 

LEJRSKOLER          
Vi har i årets løb minimum to lejrskoler. Den lille og den fælles. 

• Den lille lejrskole er en tur med to overnatninger i den europæiske kulturho-
vedstad, Århus. Formålet med turen er at give eleverne et indblik i den jyske 
hovedstads pulserende liv og kulturtilbud. Turen ligger i uge 35.

• Den fælles tur går til Paris i uge 15. Alle rejser ud og hjem sammen. I Frankrig 
vil de tre linjer på 10. årgang have særligt program noget af tiden. 

• Måske suppleres disse to rejser med en skitur hen over en weekend i første 
kvartal. Det vil være noget, som vi er klogere på, når arbejdet med budgettet for 
2018 begynder.

LEKTIECAFÉ OG DEN KREATIVE TIME      
I forbindelse med studietiden mellem kl. 18.00 og 19.15 skal der laves lektier, så man 
er godt forberedt til næste skoledag. Ved du på forhånd, at du har nogle særligt ud-
fordrende lektier, så kan du med fordel sætte dig i lektiecaféen, hvor der vil være en 
lærer til stede, som hjælper med lektierne.
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Skulle du ikke have lektier for, kan du benytte dig af de kreative værksteder for 
kunst, musik og medier.

MATERIALEKONTO         
I forbindelse med første skolebetaling skal der betales kr. 1.000,- ind på en materiale-
konto. Pengene vil blive anvendt, hvis der skal betales for bortkomne undervisnings-
materialer, ødelagt inventar eller større produktioner i fx kunst, kunsthåndværk eller 
tekstilDesign.

Når og hvis materialekontoen er ved at være brugt, så tager vi kontakt til hjemmet.

MEDARBEJDERE         
Skolen har mange faggrupper: Ledelse, lærere, pedel, sekretærer, køkkenleder, køk-
kenassistent, rengøringsassistent og volontører. 

Anne Mølgaard, volontør, am@grejsdalens.dk
Bente Jakobsen, lærer og studievejleder, bj@grejsdalens.dk
Bjarne Skinhøj, lærer og it-ansvarlig, bs@grejsdalens.dk
Christen Olesen, pedelmedhjælper
Claus Dam, pedel, cd@grejsdalens.dk
Corinna Larsen, rengøringsassistent, cl@grejsdalens.dk
Emmy Ingibjørg Kass, volontør, ek@grejsdalens.dk
Frederik Enevoldsen, lærer, fe@grejsdalens.dk
Heidi Kjær Olesen, køkkenassistent, hk@grejsdalens.dk
Helle Brorson, afdelingsleder, skolemor og studievejleder, hb@grejsdalens.dk
Johannes Toftdal, lærer og formand for medarbejderrådet, jt@grejsdalens.dk
Kristen Glintborg, lærer, kg@grejsdalens.dk
Lene Rasmussen, lærer og arbejdsmiljørepræsentant, lr@grejsdalens.dk
Lise Jakobsen, sekretær, lj@grejsdalens.dk
Mette Holm Hermann, lærer, mh@grejsdalens.dk
Mette Tindbæk, køkkenleder, mt@grejsdalens.dk
Peter Thise, lærer, pt@grejsdalens.dk
Poul Mundbjerg, lærer, pm@grejsdalens.dk
René Brorson, forstander, rb@grejsdalens.dk
Samira , ernæringsassistentelev
Stephan Skjøtt, lærer, st@grejsdalens.dk
Svend Erik Lauridsen, pedelmedhjælper
Tinenaia Petersen, sekretærmedhjælper, tp@grejsdalens.dk
Verner Lind, lærer, vl@grejsdalens.dk
Maibritt Løwendahl, vagtlærer
Ida Marie Brorson, vagtlærer
Joakim Hjorth, vagtlærer
Ester Olsen & Lilja Kristiansen, ambassadører på Færøerne

MEDBRINGELISTE         
Gennem det næste års tid danner GE rammen om en ny hverdag. Derfor er der nogle 
ting, som er nødvendige at have med, for at man får det optimale ud af sit ophold. 
Andre kan med fordel medbringes.



indholdsplan2017 - 2018

side 
19

Grejsdalens Efterskole

Skal medbringes
• Sengetøj (dyne + pude), 2 x lagen og rullemadras.
• Sovepose og liggeunderlag.
• Lovpligtig cykel + cykelhjelm, trafikvest og lygter. GE tager ikke noget ansvar for 

evt. skader forvoldt på cyklen.
• Idrætstøj og idrætssko. Begge dele til både indendørs og udendørs brug.
• Tøj og regntøj til praktisk arbejde, udendørs ture m.v. 
• Lommeregner, vinkelmåler, passer, lineal, usb-pen og skriveredskaber.
• Headset til computer
• Kurv eller pose til snavset tøj.
• Krus og tallerken til værelset
• Bordlampe
• Tæppe og håndklæder
• Drikkedunk
• SD-kort, hvis man er elev i 10:medie eller skal have foto
 

Kan med fordel medbringes
• Bibel - vi bruger også onlineudgave
• Ordbøger - vi bruger også onlineordbøger.
• Musikinstrument (opbevaring er på eget ansvar, men vi kan godt låse det inde 

for dig)
• Badmintonketcher, bordtennisbat eller andre sportsrekvisitter
• Stikdåse på spareskinne
• Sangbøger og andagtsbog
• Fiskestang
• Kamera
 

MEDIEUGE - TV SKARP        
En uge, hvor den traditionelle undervisning er aflyst, og skolen er et stort tv-selskab, 
der producerer forskellige tv-udsendelser. Eleverne deles ind i forskellige redaktioner 
og nogle elever har ansvaret for redaktionens arbejde. Målet er en times tv-udsen-
delse, som fremvises for forældre og andre interesserede d. 8. februar. Selve ugen 
forløber fra 2. til 8. februar.

MILJØFAG FOR ALLE         
På GE har du mulighed for at fordybe dig i tre kreative miljøer i op til 8 lektioner pr. 
uge. Du kan også lade være og vælge meget forskellige fag. 

Der er mulighed for tre miljøfag
Medielinjen: Vi sætter kulør på skolen i vores mediemiljø - skaber film, billeder og tv til 
verden. På linjen får du medie og medie+ og kan selv føje flere mediefag til.

Kunstlinjen: Vi skaber kunst - I vores miljø omkring kunst har du mulighed for at 
udfolde, udfordre og udvikle din kreative åre. På linjen får du 4 timer med kunst og 
kunst+ og kan selv vælge at supplere med flere kunstvalgfag.

Musiklinjen: Vi elsker musik - I vores miljø omkring musik har du mulighed for at for-
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dybe dig i musikken ved at vælge musiklinjen. Her får du musik og musik+ og du kan 
tilvælge flere musikfag, hvis du har lyst. Du kan også vælge at få undervisning i det, 
der lige er dit instrument ... din stemme er også et instrument.

MOBILTELEFON         
Regler for brug af mobilen aftales med elevholdet via elevtinget.

MUSIKANLÆG         
Der må medbringes musikanlæg på værelset under forudsætning af, at det bruges 
fornuftigt. Der må ikke spilles udendørs eller for åbne vinduer. Støjende anlæg kan 
inddrages for en periode.

MUSIK UD AF HUSET         
Musikholdene og Surrounded arbejder frem mod forskellige arrangementer ud af hu-
set. Korene kan medvirke ved arrangementer i vores bagland eller i folkekirkelig sam-
menhæng.

MØDEPLIGT          
Man har møde- og deltagepligt til samtlige timer, der står på skemaet. Det samme 
gælder til morgen-, middags- og aftensmad, nyheder, andagter og fællesarrange-
menter. 

Forældrene kan opdateres på ugentlig basis om elevens forsømmelser.

NÆRHED OG TRYGHED        
For os er det vigtigt at skabe nogle trygge rammer for vores elever. Det støtter vi på 
forskellige måder. Hver elev får en trivselslærer, som man kan gå til, hvis der er noget, 
der er svært eller sker andre ting omkring eleven, der er vigtige at tage hånd om. Triv-
selslæreren er samtidig en del af klassens team. På den måde sikrer vi os at komme 
hele vejen omkring den enkelte elev – både personligt og fagligt. Det gør det også let-
tere for jer forældre at kontakte de voksne, som er omkring netop jeres barn. 

Skolens ramme for dagen og fællesskabet er også tænkt som faktorer, der skal 
være med til at skabe tryghed for at der er plads til den enkelte hos os. Vi skal være 
et hjem med tydelige rammer, som vi alle skal kunne fungere under.

NØGLER          
Eleverne får udleveret nummererede nøgler til deres værelse, som de er ansvarlige 
for. Hvis eleven smider sin nøgle væk, skal låsen omkodes og der skal købes en ny 
nøgle. Dette vil koste ca. kr. 1.000,-. Vi vil sende en regning på beløbet.

OBLIGATORISKE OG FORLÆNGEDE WEEKENDER     
I løbet af skoleåret har vi nogle weekender, hvor eleverne skal være på skolen. Enten 
fordi, der er et arrangement, som de skal deltage i, eller fordi eleverne skal have fri på 
et andet tidspunkt. Derfor hænger forlængede og obligatoriske weekender sammen. 
Principielt kan man ikke få en forlænget weekend, hvis man ikke har været til den ob-
ligatoriske.

Derfor får man også en regning på en skoleuge, hvis man ikke planmæssigt har 
fået fri fra en obligatorisk weekend, da man så ikke har opfyldt tilskudsbetingelserne 
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om fem undervisningsdage på en uge.
Udebliver eleven uden at der er blevet meldt fra, tillægges ydermere et strafgebyr 

på kr. 500,-.
Nedenfor kan du se de obligatoriske weekender og den enten forudgående eller 

efterfølgende fridag:
 • Weekenden 19.-20. august: Introweekend › fri fredag 25. august
 • Weekenden 23.-24. september: Familiebesøg & Efterskolernes dag › fri   
   mandag 18. september
 • Lørdag 2. december: Juleshopping › fri mandag 27. november
 • Lørdag 3. februar: TV Skarp › fri fredag 9. februar
 • Weekenden 7.-8. april: Udlandsture › fri mandag 16. april
 • Lørdag 5. maj: Bryllupsfest › fri fredag 11. maj efter Kristi Himmelfartsdag
 • Søndag 27. maj fra 15.00: Obligatorisk › fri fredag 1. juni

OSO-UGE          
Alle elever har primært i uge 48 OSO-uge. I den uge skal 8. klasse arbejde med prakti-
kanter, 9. og 10. årgang med Obligatorisk Selvvalgt Opgave.

Opgaverne skal lære eleverne at arbejde selvstændigt under et givent emne og 
lære forskellen på emnearbejde og projektarbejde. Arbejdet indeholder bl.a. fokus på 
problemformulering, informationssøgning, refleksion over problemstilling, fremstilling 
af produkt, administration af arbejdstid, samarbejde med andre, klargøring og gen-
nemførelse af fremlæggelse for elever og lærere. 

Projektarbejdet skydes i gang med en fordybelsesdag d. 25. oktober, hvor eleverne 
stiller skarpt på det emne, som de skal arbejde med.

PRAKTIK          
9. klasses elever skal i uge 47 i praktik. Lærerne hjælper så vidt muligt med at finde et 
praktiksted, som lever op til elevens ønsker. Praktikken går fra mandag til fredag, og 
eleven skal bo på skolen.

PRØVEPERIODE         
Uge 23-26 
Det væsentligste element er afvikling af 9. og 10. klasseseksaminerne. Herudover 
planlægges undervisning og aktiviteter, så alle elever har indholdsrige og menings-
fyldte dage, uanset om de går til prøver eller ej. 

Der indlægges særlige arrangementer i forbindelse med skoleårets afslutning.
Beskrivelser tilføjes og justeres i løbet af skoleåret. Særskilte beskrivelser af forlø-

bene kan indhentes på kontoret.

RENGØRING          
Hele elevholdet er fælles om at holde deres home away from home rent. Under ledel-
se af skolemor Helle og rengøringsassistent Corinna bliver der lavet planer for daglig 
rengøring, fredagsrengøring, værelsesrengøring og afsluttende rengøring. 

Alle elever får tildelt et område, som de har ansvaret for over en given periode.

RYGNING          
Rygning på GE er et tålt forhold, som rygerne igen og igen skal gøre sig fortjent til. Det 
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kræver stor ansvarlighed fra rygernes side.
Ved optagelsessamtalen besvarer alle elever, om de er rygere eller ej. Svarer man 

nej dér, så accepteres det ikke, at man begynder i det pågældende skoleår.
De elever, der endnu ikke er stoppet med at ryge ...
... skal aflevere en skriftlig accept fra forældrene
... tilbydes samtale med rygestop-konsulent
Vi har et samarbejde med sundhedscenteret i Vejle, og Helle er uddannet ryge-

stopkonsulent.
Vi har en erklæret målsætning om at skabe færre rygere i løbet af et skoleår. Vi har 

en gennemarbejdet rygepolitik, og formålet er at hjælpe vores elever, der ryger, med 
at kvitte cigaretterne - eller give dem redskaber til at gøre det så snart, de er motive-
rede for et rygestop.

Opdager vi en elev ryge, bliver forældre eller værge orienteret om rygningen.
El-cigaretter defineres også som rygning.
Vandpiber må ikke medbringes.

SAMARBEJDE - BASISREGEL 3       
Når et fællesskab på godt 90 elever og ca. 20 ansatte skal fungere, så er det nødven-
digt, at vi alle bærer med. Vi løfter i flok og er så mange, at der er plads til, at nogen 
kan bære lidt ekstra, hvis man i en periode mangler overskud. 

Bestyrelse og medarbejderstab har i fællesskab udstukket nogle retningslinjer for, 
hvad der er acceptabel adfærd på GE. Disse rammer vil vi præsentere eleverne for 
hen ad vejen. 

Hvis du trods gentagne opfordringer, krav og samtaler om forbedringer ikke viser 
de ønskede fremskridt, og dermed i hele din attitude udviser manglende vilje til sam-
arbejde, så fortæller du os samtidig, at du ikke ønsker at være en del af fællesskabet 
på efterskolen. Så længe vi kan se fortsatte udviklingsmuligheder i samarbejdet, så 
investerer vi alt, hvad vi kan i samarbejdet. Når alle muligheder er opbrugt, trækker vi 
en streg i sandet, afbryder samarbejdet og bortviser eleven. 

SPOTTI er et vigtigt redskab i forhold til denne basisregel.

SKEMA          
Ligger på hjemmesiden ved skoleårets begyndelse - eller så snart det er færdigt.

SKOLEKONTRAKT         
Enhver elev og dennes forældre skal inden et skoleårs begyndelse læse og under-
skrive en skolekontrakt - man kunne også kalde det en samarbejdsaftale. Kontrakten 
skal sikre, at både elev og forældre er indforståede med de betingelser, som eftersko-
leopholdet bygger på.

SKOLENS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG      
Stk. 3  Formål
Institutionens formål er at drive efterskole på den Evangelisk Lutherske Kirkes   
grund i nær tilknytning til Kirkelig forening for den Indre Mission i Danmark.

Skolen drives inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.
Stk. 4  Værdigrundlag for Grejsdalens Efterskole
Grundlaget for et ophold på Grejsdalens Efterskole (GE) har siden skolens begyndelse 
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i 1934 været kristen. På GE tror vi, at Bibelen er Guds ord, og at det ord er sandt. 
Derfor har Bibelen noget vigtigt at sige til os, som også er afgørende for vores måde 
at drive efterskole på: Vi ønsker gennem ord og handling at lære vores elever, hvad 
Bibelen siger om det at være menneske, så den enkelte elev får et nuanceret grund-
lag at forholde sig til kristendommen på.

Vi ønsker som efterskole at være en skole, hvor meninger om livet respektfuldt er i 
åben dialog og samtale. Som elev på GE behøver du ikke kunne stå inde for, at Bibe-
lens ord er sandheden - alle livsanskuelser er velkomne. Vi tror, at det er med til at 
nedbryde fordomme og skabe respekt og fællesskab. At vores elever kan lære dette i 
en tryg ramme, giver et solidt fundament for at møde nye mennesker senere i livet.
 Inden for denne ramme opererer vi dagligt i tre forskellige zoner.
 a. En læringszone med fokus på faglig udvikling
 b. En dannelseszone med fokus på sociale kompetencer
 c. En vækstzone med fokus på personlig udvikling
 
Læringszonen
Enhver elev, som ønsker at blive undervist for derigennem at tilegne sig ny viden og 
forståelse, er velkommen på GE. Målet er at gøre den enkelte elev klar til en ung-
domsuddannelse.

Den proces ønsker vi at understøtte gennem undervisning på et højt fagligt niveau 
med fokus på den enkelte elevs nærmeste udviklingszone.

Vi tilbyder engageret undervisning af nærværende lærere. Relationen mellem læ-
rer og elev er vigtig og er med til at styrke læringsprocessen.
 
Dannelseszonen
Enhver elev, som ønsker at tage del i vores nære fællesskab, hvor der ydes og nydes, 
er velkommen på GE.

I fællesskabet ønsker vi at lære den enkelte elev betydning af respekt og ansvar for 
fællesskabet og medmenneskene i dette. Vi vil være medskabere af livsduelige unge 
- unge, der kan være aktive medspillere i et moderne, demokratisk samfund.
 
Vækstzonen
Enhver elev har en unik historie og unikke muligheder. Vores opgave er at forløse 
potentialet i hver enkelt, så eleven får tro på egne evner.

Vi tager udgangspunkt i elevens individuelle forudsætninger og ønsker, at eleven 
opnår kompetencer til at kunne træffe ansvarlige beslutninger for sig selv og sine 
medmennesker. 

SKOLENS STRUKTUR        
GE arbejder med afsæt i en traditionel opdelt skolehverdag, hvortil kostskolelivet sup-
plerer det faglige fokus med mulighed for personlig, social og åndelig udvikling.

Undervisningen foregår som klasseundervisning, hvor der er én 8. klasse, 1-2 9. 
klasser og 2 10. klasser. Herudover kan eleverne opdeles i forbindelse med valgfag og 
sociale arrangementer. 

Til hver klasse er der knyttet et klasseteam på op til fire lærere, som varetager 
skolens kontakt og ansvar for eleverne. Hver elev er tilknyttet en af disse lærere i 
en trivselslærerordning. GE ønsker, at der skal være let adgang til en voksen, hvad 
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enten det er informationer, konkret hjælp eller samtaler, der efterspørges. God kon-
takt til hjemmene er vigtig for skolens pædagogiske arbejde, så forældre og skolens 
personale har forståelse for hinandens opgaver. Gennem familiebesøg og telefonisk 
kontakt forsøger skolen at inddrage forældrene i skolens aktiviteter. Ved skolestart 
udleveres en kalender med alle de vigtigste oplysninger. Den opdateres undervejs på 
skolens hjemmeside. Løbende vil der komme nye ting til, som meddeles via ca. 10 år-
lige nyhedsbreve.

SKOLEVEJLEDNING         
Når du bliver elev på GE, bliver du tilknyttet en af vores to skolevejledere, som vil være 
dig behjælpelig med at guide dig ind på den uddannelse, du gerne vil have. Det, at du 
er på efterskole, betyder, at du til enhver tid kan lave en aftale med skolevejlederne, 
hvis du har brug for hjælp.

Vejledning ser vi som en proces, hvor vi i samarbejde med eleven guider dem vi-
dere. Vi ser på deres drømme for fremtiden og finder det, der er bedst og mest reali-
stisk.

Vi ser forældrene som en vigtig del i elevens valg om deres fremtidige uddannelse, 
og forventer det er noget forældre og elev snakker om, når de er hjemme. Der, hvor 
forældrene føler et behov for det, vil vejlederne stå til disposition på skolen.

Vi sørger for 10. klasses elevernes obligatoriske brobygning, hvor vi har nogle 
fantastiske samarbejdspartnere her i lokalområdet. I løbet af skoleåret vil der være 
forskellige vejledningsaktiviteter. Endvidere skal alle eleverne en eller to gange til 
en samtale med skolevejlederne. I løbet af februar/marts måned vil skolevejlederne 
også være behjælpelig med at søge ind på den ungdomsuddannelsesinstitution, som 
du ønsker. Der bliver åbnet på IT, således at du løbende kan komme ind med person-
lig kode for at skrive din egen uddannelsesbog.

Skolevejledningen foregår til en vis grad i samarbejde med Ungdommens Uddan-
nelsesvejledning, Vejle.

I vejledningen i 8. klasse handler det meget om at spore sig ind på, hvilke tanker og 
drømme man gør sig om fremtiden. Er de drømme nogle som kan lade sig gøre i vir-
keligheden, og hænger de fint sammen med ens arbejdsindsats i skolen?

Elever i 8. klasse skal i begyndelsen af december parathedsvurderes i forhold til 
ungdomsuddannelse efter 9. klasse. For at gå igennem skal man have et gennemsnit 
på 4. Derudover bliver eleven også vurderet på sine personlige og sociale kompeten-
cer.

Ydermere ligger der et introduktionsforløb, som er et brobygningsforløb over 4 
skoledage, hvor man kommer ud og følger et forløb på ønskede ungdomsuddannel-
sesinstitutioner. Det er for mange en god forsmag for det, der venter efter 9. eller. 10. 
klasse. Og det virker afklarende. Et godt forløb som sætter nogle tanker i gang. På 
den måde er det også klargørende i forhold til 9. klasse.

SPIL           
På skolen er der mulighed for at spille mange forskellige slags spil - også playstation. 
Dog må der ikke spilles om penge. Der må ikke installeres spil på skolens computere.
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SPOTTI           
SPOTTI er et korrektionsredskab, som tages i anvendelse af 
ledelse, team og trivselslærer, når de almindelige pædago-
giske redskaber har spillet fallit. 

Målet med SPOTTI er, at bringe eleven til forståelse af, at 
ændret adfærd er ønsket nu, hvis skoleåret skal gennem-
føres. 

SPOTTI effektueres i fire tempi:
1. Eleven placeres på SPOTTI af team - forbedring nu
2. Forbedring udebliver. Handleplan sættes sammen.
3. Stadig ingen forbedring. Forældre indkaldes til samtale 

om det videre forløb.
4. Forbedring udebliver. Eleven sendes hjem og skal overbevise GE om, at vi kan tro 

på fortsat samarbejde. Ved tilbagevenden indplaceres eleven på niveau 2. Tilba-
gevenden er kun mulig én gang.

Et SPOTTI-forløb er et tæt samarbejde mellem ledelse, team og forældre.

STÆVNER OG TURNERINGER       
Ud over de faste skemalagte undervisningstimer og aktiviteter tilbydes eleverne at 
deltage i stævner og turneringer. Det kan være deltagelse i musikstævner, idræts-
stævner, sangstævner, besøg på andre efterskoler, biografbesøg, teaterbesøg m.m.

SYGDOM          
I tilfælde af sygdom skal man sørge for at melde det til Helle mellem 7.00 og 7.25. Bli-
ver man syg i løbet af dagen, henvender man sig til Helle eller vagtlærerne.

Fejler man noget, som kræver medicin eller anden længerevarende behandling, 
meddeles det til Helle. Al form for medicin er personlig og må ikke udleveres til andre. 
Kan man ikke deltage i morgenmotion, idræt eller lignende i en længere periode, skal 
der foreligge en skriftlig fritagelse fra forældrene eller en lægeerklæring. 

Vi henstiller til, at tandlægebesøg eller besøg ved egen læge henlægges til forlæn-
gede weekender. Kun René og Helle kan give elever fri.

SYGESIKRING - FOLKEREGISTER       
Alle skal medbringe gult og blåt sygesikringsbevis. Elever med bopæl i Danmark skal 
ikke melde flytning til folkeregisteret. 

Elever fra Færøerne og Grønland skal melde flytning, når de er kommet til skolen.

TANDLÆGE OG LÆGE        
Da der er gratis tandplejeordning, skal eftersyn mv. foregå i elevens hjemkommune 
- og kun der. Det henstilles til alle, at man ordner tandplejebesøg i de forlængede 
weekender. Færinger og grønlændere er undtaget; de bliver tilknyttet Vejle tandpleje-
ordning.

Akut lægebesøg foregår derimod hos skolens læger i Vejle (Tlf. 7582 5044).

TEMAAFTNER          
Jævnt fordelt over hele skoleåret laver vi nogle temaaftner, som udfordrer eleverne 
på en anderledes måde. Det kunne være danseaftner, teambuildingaften, som har til 
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formål at ryste hele holdet rigtig godt sammen. Gallafest, hvor eleverne er dresset op. 
Ud over de planlagte arrangementer, kommer der også noget løbende, som vi vur-

derer elevholdet trænger til. 

TIMEFORDELING         
I nedenstående skema kan du se timefordelingen på GE

 FAG/KLASSER  8 9 10:M 10:T 10:K
Humanistisk Dansk   6 6 5 5 5
  Engelsk  3 3 4 4 4
  Tysk   3 3 1 1 1
  Historie  2 1 
  Kristendom  2 2 
  Samfundsfag  1 2 
  Verdensborger   2 2 2
  Religion & livssyn   0,5 0,5 0,5
  Studie & job    0,5 0,5 0,5
  Fællestime  1 1 1 1 1
 FAG/KLASSER  8 9 10:M 10:T 10:K
Naturfag Matematik  5 5 4 4 4
  Idræt    2
  Geografi  1 1
  Biologi   2 1
  Fysik/kemi  2 3 1 1 1

10. årgangs fokuslinjer
10:tro    Discipelskabsfag   8 ugentlige lektioner
10:kunst  Kunstfag   8 ugentlige lektioner
10:medie  Mediefag   8 ugentlige lektioner
  
Prak/mus Valgfag: Der er mange valgfag - der er 4 valgfagblokke. Der er valgfag   
  i mere end 6 klokketimer hver uge.

TRIVSELSGRUPPER         
Som en del af et større fællesskab er det vigtigt også at prioritere det lille fælles-
skab. Derfor bliver alle elever inddelt i trivselsgrupper bestående af 6-10 elever. Til 
hver gruppe knyttes en trivselslærer, som året igennem er bindeled mellem skole og 
hjem. Man er altid velkommen til at henvende sig til trivselslæreren, hvis der er noget, 
der ønskes drøftet. Desuden udfører trivselsgruppen småopgaver i løbet af året. Der 
afholdes så vidt muligt trivselsgruppemøde 1-2 gange om måneden. Gruppens vigtig-
ste opgave er, at alle trives.

TV           
Der er i fritiden mulighed for at se TV i et af klasselokalerne. Udsendelser, der rækker 
ind i skolens programpunkter kan ikke ses. Det er ikke tilladt at have TV på værelset.

Særlige begivenheder oplever vi sammen på storskærm i Salen. Vi forbeholder os 
ret til at begrænse brugen.
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TØJMÆRKNING         
Det vil være praktisk at mærke alt sit tøj. Medbring af hygiejniske grunde en pose til 
det snavsede tøj. 

Glemt tøj køres efter skoleårets afslutning til genbrug.

UNDERVISNINGEN         
Undervisningen foregår klassevis. Der føres op til Folkeskolens 9. og 10. klasseprøve. 
Undervisningstilbuddet giver mulighed for, at eleven kan vælge at gennemføre 10. 
klasse med 9.-klasseprøven.

Den enkelte elev modtager undervisning i minimum 30 lektioner og max. 37 lektio-
ner á 45 min. pr. uge. Obligatorisk forberedelsestid på egne værelser med mulighed 
for hjælp fra lærerne udgør 4 lektioner á 75 minutter pr. uge. Undervisningen bliver 
tilrettelagt, så den enkeltes udbytte bliver bedst muligt. 

Vi underviser i de prøveforberedende fag, man kender fra folkeskolen, og går ud fra, 
at man som en selvfølgelig ting ønsker at deltage i de tilsvarende afsluttende prøver.

VALGFAG          
Valgfag giver eleven mulighed for at fordybe sig i fag, der har elevens særlige inte-
resse.  Der er en bred vifte af kreative, sportslige, mediebaserede og musiske fag. Vi 
har fire fagblokke i ugeskemaet. Du kan selv designe din valgfagskollektion. Fyld dit 
skema med det, du har lyst til. Ønsker du at prøve noget nyt eller dyrke en særlig in-
teresse, har du muligheden for det med den brede vifte af valgfag. Ét af fagene skal 
være et idrætsfag - dog er 9. klasse undtaget fra det krav, da de har undervisning i 
idræt.

VASK OG TØRRING         
Der er to vaskerum - et for pigerne i Fysmu-huset og et for drengene i kælderen i ho-
vedbygningen. Begge steder forefindes vaskemaskine, tørretumbler, tørresnor og tør-
restativer. Du skal selv medbringe sæbe. Det er gratis at benytte vaskemaskinerne.

VIDERESALG          
Det er ikke lovligt at købe billigt ind (fx dåsesodavand i Tyskland) med henblik på vide-
resalg til kammeraterne.

VÆRELSERNE          
De fleste af skolens værelser har en god størrelse og er enten af nyere dato eller blev 
renoveret for ikke så længe siden. Eleverne bor hovedsaligt to på et værelse. Enkelt-
værelse er kun muligt mod merbetaling.

Værelsesfordelingen foretages af skolen. Eleverne skal selv holde værelserne i or-
den og står til ansvar for, at det afleveres i samme stand som ved modtagelsen.

Værelsesudsmykningen skal være sober, så det er hyggeligt for alle. Der må ikke 
hænges noget på loftspladerne.

Indtil efterårsferien kan man ikke bytte værelse. Herefter er værelsesbytte kun en 
mulighed i nødstilfælde.

Du må medbringe el-kedel, glattejern, føntørrer, musikanlæg, PC, barbermaskine 
og el-vækkeur. Andre elektriske apparater (fx. køleskab, kogeplade, mikroovn) er ikke 
tilladt på værelset. Af sikkerhedsmæssige og økonomiske grunde skal computere og 



anlæg m.m. slukkes ved kontakten. Der må ikke tændes levende lys på værelserne. 
Værelserne vil i nogle weekender være udlejet til gæster. Ved udlejning får elever-

ne 500,- kr. til elevkassen.

WEEKENDER          
Følelsen af at være på efterskole udleves bedst i weekenderne. Vælger en elev at 
blive på GE, så er det hele weekenden. Af hensyn til køkkenets planlægning skal vi al-
lerede onsdag vide, om eleven bliver eller ej.

De elever, der er på skolen i weekenderne, deltager i det planlagte program. Det 
samme gør evt. gæster.

Hvis eleven skal et andet sted end hjem i weekenden, fx hjem til en kammerat fra 
skolen, så kan det kun ske med begge hjems tilladelse senest fredag middag. På den 
måde sikrer vi, at forældrene altid er med på, hvor deres barn befinder sig.

Hjemkomst på skolen efter weekenden finder normalt sted mellem kl. 19 og 21. 
Opstår der sygdom eller lignende, skal skolen have besked søndag aften i samme 
tidsrum.

Eleverne vil blive involveret i planlægningen af flere weekender i løbet af skoleåret.


