Skolens ABC
Orientering til elever og forældre
om praktiske forhold på
Hardsyssel Efterskole 2018/2019

GEM
HÆFTET

og slå op,
når du har brug
for det

hardsyssel.dk

A

Aftensamling
Hver aften samles vi i teatersalen til en afslutning på dagen sammen med vagtlæreren.
Alkohol
Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol eller euforiserende stoffer af nogen art under opholdet på Hardsyssel Efterskole. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse af denne regel kan medføre hjem- sendelse.
Ansvar
Vi vil gerne, at du har det godt og trives på Hardsyssel – derfor forventer vi, at du tager ansvar for dig selv og dem
omkring dig. At du er ansvarlig i det fællesskab, du er en del af på skolen.

B

Bank
Banken på skolen er åben mandag, onsdag og fredag i middagspausen. Du kan indsætte penge, så du er fri for at
have for mange kontanter liggende på værelset, som unødigt kan friste. Du kan også få dine forældre til at overføre
penge direkte til skolens konto: Reg. 9119 Konto 0000278610. Opgiv elevnummer og elevnavn.
Besøg
Forældre og søskende er altid velkomne til at besøge dig. Andre gæster skal meddele deres ankomst til kontoret
senest dagen før kl. 16.00. Gæster, som ikke har meldt deres ankomst, vil blive afvist. Besøgende skal forlade
skolen senest kl. 21.50.
Bordskik
Vi vil gerne, at måltiderne er en hyggestund. Derfor forventer vi, at du er med til at afvikle måltidet i god ro og orden, hvilket vil sige, at du snakker stille og roligt med de andre ved bordet, og at du er med til at fylde fadene, når
de bliver tomme. Vi begynder og slutter måltiderne sammen. Der bliver altså sagt værsgo, inden vi begynder med
en sang og velbekom, når måltidet er færdigt.
Brand
Ved brand skal du følge de instrukser, der hænger på syslet, og som er gennemgået i ankomstugen.
Brobygning for 10. klasse
I løbet af november skal eleverne i 10 kl. deltage i et brobygningsforløb på ungdomsuddannelserne.
Bøger
Skolen udleverer de bøger og hæfter, som er nødvendige for at følge undervisningen. Du er som elev selv ansvarlig
for at aflevere bøgerne igen ved skoleårets afslutning. Hvis noget mangler, skal du betale erstatning til dagspris.

C

Computer
Ingen streaming i tidsrummet 08.00 – 15.00. Ulovlig downloads er ikke tilladt. Der henvises i øvrigt til den til enhver
tid gældende offentlige lovgivning på området. Du må efter den første uge medbringe din egen computer.
Cykel
Du skal medbringe en cykel med lås og en cykelhjelm ved skoleårets start. Hver elev har en fast plads i cykelskuret
til sin cykel. Cykelhjelmen skal bruges.

D

Dagsprogram
07.00
Morgenmad/morgenløb
07.45-08.00 Værelsesrengøring og tjek
08.00-09.25 Timer
09.25-09.55 Pause
09.55-12.25 Timer
12.25-13.15 Middag
13.15-17.30 Timer
18.00-18.30 Rengøring på fællesområder
18.30-19.00 Aftensmad

19.00-19.10
19.10-20.00
20.00-22.00
22.00-22.30
22.30-23.00
23.00

Aftensamling
Studietid - lektielæsning/lektiecafe
Valgfag/aktiviteter/aftenkaffe
På syslerne
På egne værelser
I seng

E

Ekskursioner
Som en naturlig del af undervisningen er der i årets løb forskellige ture, ekskursioner og udflugter ud af huset.
Elforbrug
Vi vil gerne være energibevidste på skolen og prøver at begrænse el-forbruget med energibesparende foranstaltninger. Det betyder også, at du ikke må medbringe større energi-slugere uden aftale med syssellæreren. HUSK at
slukke lyset, når du forlader et lokale.
Euforiserende stoffer
Omgang med hash og andre narkotiske eller euforiserende midler er ikke tilladt på eller uden for skolen i det år
eller de år, som opholdet varer. Overtrædelse kan medføre omgående hjemsendelse.
Erhvervspraktik
Der vil være mulighed for erhvervspraktik for elever i 10. klasse. Eleverne i 10. klasse skal i obligatorisk brobygning
til ungdomsuddannelserne. Se Brobygning. Eleverne i 8. klasse skal på en uges introduktionskursus for ungdomsuddannelserne.

F

Facebook
På skolens facebookside finder I de nyeste billeder fra skolen og opslag om dagliglivet på skolen. facebook.com/
hardsyssel.efterskole.
Fag
Skolen tilbyder de almindelige boglige fag, så du har mulighed for at aflægge prøve i fagene, enten som 9. klasses
prøve eller som 10. klasses prøve.
Ferie
Skolens ferier og andre fridage fremgår af skolens årsplan (skoleplan, under skema, årsplan). Du kan ikke få fri til
ferie på andre tidspunkter. Ferie- planen følger som regel de normale skoleferier, men vær opmærksom på, at vi
først holder påskeferie onsdag før påske.
Fester
Hvis du og de øvrige elever ønsker at holde en privat fest uden for skolen er det på eget initiativ og ansvar. Vi opfordrer til, at forældre er med til at koordinere festerne, og giver hinanden besked. Skolen har ikke ansvar for disse
fester, og ingen ansatte herfra deltager.
Forsikring
Hvis du kommer til at ødelægge noget på skolen, skal du skrive en skadesanmeldelse, som du får på kontoret. Hvis
din mor eller far har en familieforsikring, er det den, der dækker. Skolen bærer IKKE risikoen for bøger, tøj m.m.,
som du selv tager med. Heller ikke hvis dette bliver ødelagt ved brand eller tyveri. Her er det også familiens egen
forsikring, der dækker. Hvis du som elev ødelægger skolens bygninger eller inventar, er det familiens egen forsik-

ring, der skal dække skaden. Overnævnte er normalt dækket af en almindelig familie/indboforsikring. Dog skal du
og dine forældre være opmærksomme på, om jeres selskab dækker skader på værelset eller kun på fællesarealer.
Det er forskelligt fra selskab til selskab. Kommer du til skade på skolen – f.eks. hvis du får en bold i ansigtet eller taber en tand, så er det også familiens ulykkesforsikring, der skal dække skaden. Vi anbefaler dine forældre at tjekke,
at familien har en familieforsikring og en privat ulykkeforsikring.

Frihed
Hvis du har behov for at holde fri ved siden af ferier og fridage, skal dine forældre kontakte skolens kontor for at få
en tilladelse. Du kan få fri til runde fødselsdage, bryllupper, begravelser og lign. Men vi beder om, at du holder fri
mindst muligt at hensyn til undervisningen. Det er ikke muligt at få fri til ferier uden for skolens ferier.
Fritid
Hele skolen er som udgangspunkt åben for alle elever hele dagen, og du er meget velkommen til at bruge alle
værkstederne i din fritid, bare du behandler dem ordentlig og rydder op efter dig. På den måde er der masser af
muligheder for at være aktiv i din fritid. Det er ikke nok at sidde og vente på, at andre „tilbyder“ aktiviteter. Du skal
også selv tage initiativer. Hvis du forlader skolen i fritiden, skal du huske at skrive dig i protokollen.
Fredag
Skolen har undervisning frem til kl. 15.10 fredag eftermiddag.

G

Gudstjeneste
Der vil ofte være mulighed for at gå i kirke om søndagen.

H

Hjemmeside
Skolens hjemmeside finder du på www.hardsyssel.dk. Her vil det være muligt at finde relevante oplysninger
omkring skolen og vores dagligdag, Se også Intranet. Se også facebook.com/hardsyssel.efterskole – her vil der
løbende blive lagt billeder ind fra årets gang.

I

Ild
Enhver form for brug af ild på værelserne er forbudt. Dog må du gerne tænde levende lys i syslets dagligstue, hvis
du husker at slukke dem, når du forlader stedet. Vi anbefaler fyrfadslys.
Intranet
Dine forældre modtager en kode til skolens intranet – skoleplan. I forbindelse med forældresamtalerne forventer
vi, at I har været inde på faglærernes beskrivelse, for at være så godt forberedt til mødet som muligt.
Inventar
Pas godt på vores inventar på skolen. Du er medansvarlig for brugen af det. Skulle du komme til at lave en skade
på nogle af skolens ting, skal du udfylde en skadesanmeldelse, som du får på kontoret. Se også Forsikring.

K

Kalender
På skolens hjemmeside hardsyssel.dk allernederst under ”Login til skoleplan” finder I en kalender, hvor arrangementer på skolen fremgår.
Køkkentjans
Alle elever hjælper på skift med at lave mad til alle elever. Når du er i køkkenet, udgår du af den normale undervisning. Køkkentjans er også undervisning, og du har selv ansvar for at få tekster og opgaver fra den almindelige
undervisning og få lavet evt. afleveringsopgaver.

Kørestole
Kørestolene er kun til brug for de handicappede, der har brug for dem. Derfor må andre ikke bruge dem.

L

Lektiehjælp
Hver aften mellem kl. 19.10 – 20.00 er der studietid, hvor der er mulighed for at lave lektier. I dette tidsrum vil en
lærer gå rundt på syslerne og hjælpe, mens en anden lærer er i lektiecafeen. Har du brug for hjælp til dine lektier,
så opfordrer vi dig til at bruge lektiecafeen.
Linje
Man vælger linjefag til nye-elevers-dag og linjefaget kører hele året. Hvis der er tungtvejende grunde til linjeskift,
skal forældrene kontakte kontoret senest 1. december (skriftligt).
Læge
Hvis du har behov for mere akut lægehjælp, skal du kontakte vagten eller kontoret, som sørger for at bestille en tid
til dig. Skolen kontakter vagtlægen, hvis det er meget akut. Har du brug for planlagt lægehjælp fra egen læge, skal
dine forældre kontakte lægen og skolen.

M

Medarbejdere
Du kan finde en oversigt over medarbejdere på skolens hjemmeside.
Medbring
ü Dyne og hovedpude samt sengetøj
ü Rullemadras 90x200 cm
ü Toiletgrej og håndklæder
ü Tøj til alle formal, også badetøj
ü Underlag, sovepose, regntøj, gummistøvler
ü Lommelygte, bestik, tallerken samt krus til udebrug
ü Krus til syslet – to stk
ü Vasketøjskurv
ü Håndsæbe til badeværelset på værelset
ü Bøger og materialer: Bøger til undervisningsbrug udleveres på skolen og afleveres igen i ordentlig stand efter
skoleåret
ü Sport: Medbring selv tøj og redskaber
ü Outdoor: Vandrestøvler, rygsæk
ü Lommeregner Texas TI-30
ü Cykel og cykelhjelm SKAL medbringes – Husk desuden cykellygter og reflekser samt refleksvest
ü Sygesikringsbevis – også det blå
ü Vækkeur
ü Mobiltelefon (OBS: må ikke medbringes den første uge)
ü 9. klasses afgangsbevis (kun 10. kl.)
ü Bærbar computer/mac (OBS må ikke bruge den første uge)
HUSK: alt skal mærkes med navn eller elevnummer.
Mobiltelefon
Det er tilladt at medbringe mobiltelefon på skolen undtagen den første uge. Du må kun bruge telefonen på værelset eller syslet. Du må selvfølgelig også medbringe telefonen, når du forlader skolen i din fritid og i specielle
undervisningssituationer, når du får besked om det.
Mobning
Vi accepter ikke mobning, chikane eller anden form for tilsidesættelse af almindelig hensyntagen og respekt for
andre mennesker. Definitionen på mobning er: „Mobning er gruppens systematiske forfølgelse eller udelukkelse af
en enkelt person, på et sted (hele skolen), hvor denne person er tvunget til at opholde sig.“ Overtrædelse af denne
regel kan medføre hjemsendelse.

Mødepligt
Du har pligt til at følge det planlagte program både til hverdag og i bliveweekends. Overtræder du reglen, kan du
blive sendt hjem.
Måltider
Alle måltider er obligatoriske på skolen. Vi vil gerne, at måltiderne afvikles i en hyggelig og afslappet atmosfære. Vi
forventer derfor, at alle er med til at gøre det hyggeligt og spiser pænt.

N

Nøgler
Hver elev har en nøgle til sit garderobeskab for at kunne låse evt. værdigestande inde. Hvis nøglen bliver væk, skal
du selv erstatte den.
Nyhedsmail
Cirka en gang i måneden sender skolen en nyhedsmail til alle forældre. For at modtage mailen skal vi have en eller
flere forældre-mail-adresser senest ved skolestart. Modtager du mod forventning ingen nyhedsmails fra skolen,
kan du evt. finde dem i din mailmappe med “reklamepost” eller “Uønsket post”. Her kan du i givet fald markere, at
mails fra Hardsyssel ikke er uønsket. Du kan også kontakte skolens kontor for at få hjælp.
Du finder også de udsendte nyhedsmails på www.hardsyssel.dk under punktet “Til forældre”.

O

Oprydning
Dagen igennem skal du holde orden på syslet. Påtaler nogen noget, skal du bringe sagen i orden.

P

Pas
Hvert år tager vi på en udenlandstur. Derfor skal du sørge for at have et pas, der er gyldigt hele skoleåret.
Praktiske dage
Det er naturligt, at du er med til at holde skolen i orden. Derfor er der ud over den almindelige daglige rengøring et
par dage i skoleåret, hvor hele skolen bruger en formiddag eller en eftermiddag på praktisk arbejde.
Protokollen
Når du som elev ønsker at forlade skolen, er det vigtigt, at du skriver dig i protokollen ved hovedindgangen. Skriv,
hvornår du tager af sted, og hvornår du kommer hjem igen. Husk at tjekke, at du kan være tilbage, inden du skal
have time igen.

R

Radio / tv
Du må gerne medbringe dit eget stereoanlæg på skolen. Vi forventer bare, at du ikke generer andre med det ved at
spille for højt. Du må ikke medbringe tv på skolen.
Rengøring
Du er selv med til at gøre rent på skolen. Dels den daglige rengøring på syslet og på fællesområder, dels ved den
grundige rengøring én gang om ugen samt ved hovedrengøringen nogle gange om året.
Rygning
Rygning er ikke tilladt på skolen. Heller ikke E-cigaretter!

S

Seksuelt samkvem
Du må gerne have en kæreste på skolen, men I må under ingen omstændigheder dyrke sex sammen på skolens
område. Overtrædelse kan medføre hjemsendelse.

Skoleplan
Skoleplan er stedet, hvor man kan finde skema, årsplaner, kontaktoplysninger og hvor man kan skrive til ansatte
på skolen. Skoleplan findes på skolens hjemmeside på hardsyssel.skoleplan.dk. Brugernavn er elevnummer m eller f 16xxx og koden er efterskole. (Eks: m16001 hvis det moderen til en elev med elevnummer 1) Denne kode laver
man om når man logger ind første gang. Glemmer man sin kode, skriver man en mail til Anders aa@hardsyssel.dk
og får en ny kode.
Skolevejledning
Skolens skolevejleder orienterer dig ved en samtale om dine forskellige muligheder efter 9. eller 10. klasse. I løbet
af november er der brobygning til ungdomsuddannelserne for 10. klasse – se under brobygning. 8. klasse skal også
på introkursus i april.
Specialundervisning
Du kan ikke modtage egentlig specielundervisning på skolen. Der kan laves inklussionsaftaler og der er mulighed
for at gå i lektiecafeen hver aften
Sygesikring
Du skal medbringe dit sygesikringsbevis den første dag, så vi kan få taget en kopi, som vi bruger, hvis du skal til
lægen, mens du går på skolen. Desuden får du brug for det blå sygesikringskort inden udlandsturen. Du skal have
dit sygesikringskort på skolen.
Sygdom
Hvis du er syg, skal du alligevel møde i spisesalen til morgenmad og fortælle vagten, at du er syg. Når du har meldt
dig syg opholder du dig hele dagen på dit værelse. Det er ikke muligt at medbringe computer. Kun i særlige tilfælde
og efter forudgående aftale med vagten eller skolens kontor, kan du komme hjem under sygdom.
Syssel
Et syssel er en lejlighed med fælles dagligstue og køkken samt et antal to-mandsværelser med eget toilet og
bad. Du bor i det samme syssel under hele skoleåret. Du skal være på dit syssel senest kl. 22. Hvis du bevæger
dig udenfor syslet mellem kl. 22.00 og kl. 07.00, skal du have lavet en aftale med vagten. Ellers kan det medføre
hjemsendelse.
Sysselaften
Er en aften hvor syslet er sammen med syssellæreren. Det foregår ca. 6 gange om året, og indholdet er meget
afhængig af de elever, der bor på syslet. Der vil nogle af disse aftener være mulighed for at komme ud af huset.
Syssellæren
Hvert syssel har tilknyttet en lærer som er „reservefar/mor“ gennem hele året. Syssellæreren er den person, som
har kontakten til syslet gennem hele året, og som tager sig af de problemer, der evt. måtte opstå i årets løb. Det er
også den person, forældrene kan henvende sig til, hvis de har nogle ting, de gerne vil snakke om.

T

Tandlæge
Vi vil gerne, at du så vidt muligt lægger dine tandlægebesøg (egen tandlæge) i de forlængede weekender. Tandregulering lægges så vidt muligt i elevernes fritimer.
Transport
Der er busforbindelser til både Struer og Holstebro (bus nr. 23). Er du fyldt 16 år, køres på voksenbillet.
Hvis du ønsker at tage på stop, skal du have en aftale med dine forældre om, at det er i orden. Du må dog aldrig
tage på stop alene eller når det er mørkt.
Du kan også benytte dig af Efterskolebussen, som henter og bringer dig til din efterskole hver weekend i skoleåret.
Specifik information udleveres.

Tøjvask
Der findes både vaskemaskine og tørretumbler på skolen. Det koster 10,- kr. pr. vask. Du skal selv medbringe
vaskepulver.

U

Udenlandstur
6.-12. april rejser hele skolen til New York. Prisen for turen er med i prisen for hele efterskoleopholdet og koster ikke
ekstra.
Undervisning
Alle elever får sit eget skema alt efter hvilke linjer og valgfag, du tilmelder dig. Du skal følge de timer, som du selv
har tilmeldt dig, både de boglige og valgfagstimerne. Bliver du væk flere gange, kan vi blive nødt til at sende dig
hjem. Vi forventer, at du kan følge en normal undervisning i enten 8. klasse, 9. klasse eller 10. klasse, da vi ikke
tilbyder specialundervisning. Vi har dog en lektiecafé, hvor du har mulighed for at få hjælp til lektier.

V

Vagtlærer
Det er ALTID muligt for dig som elev at komme i kontakt med mindst én lærer på skolen. Den vagthavende lærer er
til rådighed på skolen næsten hele dagen. Også om natten er der mulighed for at kontakte en lærer eller forstander,
f.eks i tilfælde af sygdom. Dine forældre kan også altid komme i kontakt med skolen ved at ringe på skolens nummer 9746 4733.
Valgfag
Du skal først vælge valgfag efter skolestart, når du har fået fagene præsenteret. Nogle valgfag varer hele skoleåret,
ellers er der valg af valgfag på ny til jul for sidste halvår.
Værdigenstande
Vi opfordrer til, at du passer godt på dine værdigenstande og f.eks. ikke har for mange penge til at ligge på værelset.
Brug elevbanken, som har åbent flere gange om ugen.
Værelsesbesøg
Alle elever må besøge hinanden i dagligstuen på syslerne. Men vær opmærksom på, at det KUN er de elever, der
BOR på syslet, der må gå ind i gangen til værelserne (Herredsgangen). Overtrædelse af denne regel kan medføre
hjemsendelse.

W

Weekender
Lang de fleste weekender kan du selv bestemme, om du bliver på skolen eller tager hjem. Tilmelding til weekendens aktiviteter på skolen foregår senest tirsdag middag. Tager du andre steder hen end hjem i weekenden,
skal dine forældre og dem du besøger, ringe til skolen, så alle ved hvor du er. Er du hjemme i weekenden, skal
du ankomme til skolen igen søndag mellem 18.30 og 22.00. Er skolen lukket helt lukket i weekenden, f.eks. i
forbindelse med ferier og helligdage, skal du ankomme mellem 19.00 og 22.00.
Der er enkelte weekender, hvor du skal være på skolen hele weekenden eller dele af den:
• Til Efterskolernes Dag sidste søndag i september.
Er du her ikke hele weekenden, skal du møde ind søndag morgen.
• Julepynteweekend
• Weekender i det tidlige forår, hvor vi skal til gymnastikopvisninger.
Der kommer en plan for gymnastikopvisningerne, når de bliver fastlagt efter jul.
Vær OBS på kalenderen på Skoleplan.
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