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Kære elever og forældre

Rigtig hjertelig velkommen til Sdr. Feldings Efterskole.
Vi har glædet os til at byde jer velkommen, og vi vil gøre alt for, at I får en god og
tryg start i efterskolens nye, spændende verden.
Her er mange nye ting at forholde sig til, og derfor har vi forfattet en lille folder, som
kan hjælpe med at holde styr på nogle af alle de informationer, I kan få brug for at
vende tilbage til i den kommende tid.
Har I yderligere spørgsmål, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte os.

Mange hilsner fra os alle på SFE
Forstander
Asbjørn Lyby
Tlf. 97198900 – kontor@sfeefterskole.dk
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De første uger
Den første uge skal vi lære hinanden at kende og blive fortrolige med alle de nye
rutiner.
Vi skal se det nye skema, lære at finde rundt på skolen, møde vores nye
klassekammerater og selvfølgelig lære vores nye ”familie” rundt på gangene at
kende.
Et efterskoleår på 42 uger sammen med jævnaldrende kommer til at kræve meget af
dig – særligt i starten. Det er hårdt arbejde at lære så mange nye rutiner og
mennesker at kende.
Den første tid er naturligvis præget af usikkerhed, nervøsitet og sandsynligvis lidt
hjemve. Gennem de mange oplevelser, nye venner samt oplevelsen af fællesskab
bliver usikkerheden og nervøsiteten afløst af tryghed og ro. Trygheden og roen
skulle gerne være medvirkende til, at du får et efterskoleophold, som vil styrke dig
både fagligt, socialt og personligt. Din kontaktlærer vil være din trivselsperson hele
året. Vi har forfattet denne lille folder om forventninger til et godt efterskoleophold
– den indeholder mange nyttige tips til den første tid.
Til forældrene
Vi vil opfordre jer til at synes godt om vores facebook, så I kan følge med i alle de
spændende ting, vi foretager os året igennem – vi sætter en ære i at holde jer tæt
orienteret!
Desuden er vores hjemmeside stedet, hvor vi forsøger at holde jer orienteret i en
mere officiel tone. F.eks. er det her, I kan læse informationsskrivelser, læse årsplan
m.m.
ww.sfeefterskole.dk
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Ferier
Skolen er som udgangspunkt kun lukket i de ferier, der er anført i årsplanen.
I alle andre weekender m.m. håber vi, at så mange som muligt har lyst til at blive og
mærke den helt særlige stemning. Det er her, der skrues ned for tempoet og op for
hyggen. En weekend indeholder som minimum ét obligatorisk arrangement, og der
tilbydes altid lektiehjælp.
Weekender
På SFE har vi to slags weekender:
1. Alm. Weekender:
Eleverne har fri fredag kl. 14.30 og skal være retur søndag inden kl. 21.00.
2. Obligatoriske weekender:
Alle elever skal være på skolen.

Senest tirsdag formiddag udfyldes weekendlisten ved afkrydsning, det er både
forældre og elevens ansvar, at den er udfyldt. Her anføres hvorvidt man bliver på
skolen eller tager hjem i den kommende weekend. Denne tilmelding er bindende.
Vælger man at blive på skolen i weekenden, er det som udgangspunkt fra fredag
eftermiddag til søndag aften. Evt. fravigelser herfra aftales med Forstander Asbjørn
Lyby.
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Er man syg eller forhindret i at møde op, skal forældrene ringe til skolens
vagttelefon på tlf. 97 19 89 00 søndag aften mellem kl. 19.00 – 21.00.
Møder en elev ikke op uden forudgående aftale, må man påregne at blive ringet op.
Vi tager ansvaret for eleverne meget seriøst og vil derfor gerne sikre os, at alle er ok.
Fritagelser
Et fællesskab er betinget af hver eneste elev. Derfor henstiller vi til et absolut
minimum af tandlæge- og speciallægebesøg. Disse bedes placeret i de forlængede
weekender (se årsplan).
Der vil selvfølgelig blive taget hensyn til store mærkedage såsom sølvbryllup, runde
fødselsdage og konfirmationer i den nærmeste familie.
Fritagelse kan kun ske i god tid ved henvendelse til forstander.
lyby@sfeefterskole.dk
OBS!
Ved fritagelser af flere dages varighed bortfalder retten til statsstøtte. Man
forpligter sig derfor selv at betale det fulde beløb (8 & 9 kl. kr. 2100,- / 10 kl. kr.
2200,-) for den pågældende uge.

Side 4

Sdr.Feldingvej 32 – 7280 Sdr. Felding
Tlf. 97 19 89 00 - kontor@sfeefterskole.dk
www.sfeefterskole.dk

Vores forventninger til dig
Når du starter på efterskole, bliver fællesskabet det bærende element i
hverdagen. Derfor opfordrer vi dig til at tage aktivt del i dette, bl.a. ved at
bidrage med en positiv attitude til vores daglige rutiner og retningslinjer.
Da vi færdes mange mennesker tæt sammen døgnet rundt, er det nødvendigt
med andre rutiner, end i en almindelig familie.
Vi forventer bl.a. følgende:
En høflig tone
Vi går ind for høflig adfærd, en god tone og et pænt sprogbrug, både i timerne
og i fritiden.
Timer og måltider
Timer og måltider er obligatoriske, og vi forventer, at du møder til tiden –
hver gang.
Besøg
Forældrene er naturligvis altid velkomne. Andre besøg bedes aftalt med
kontaktlærer.
Fremtoning
Vi går ind for gensidig respekt, så respektér andres forskelligheder, det gør
omgangen med andre nemmere.
Fællesskabet er stærkt vanedannende!
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SFE´s overordnede regelsæt:
Eleven er forpligtet til at deltage positivt og aktivt i efterskolelivet og
overholde skolens regler.
Brug af euforiserende stoffer og alkohol, vold, tyveri og truende adfærd er
forbudt, og medfører øjeblikkelig bortvisning.
Seksuelt samkvem er ikke tilladt.
Rygning er ikke tilladt
Konsekvensen ved overtrædelse af dette er i første omgang advarsler,
derefter hjemsendelse for en kortere periode og i sidste instans bortvisning.
Gentagne overtrædelser af skolens krav og regler, samt manglende vilje til at
rette sig efter de henstillinger, du måtte få, kan i sidste ende medføre en
opsigelse af samarbejdet
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Praktisk:
Beskadigelser
Kommer du til at beskadige inventar eller bygninger, skal det straks meddeles
til forstanderen. Selvforskyldte skader erstattes af eleven.
Nøgler
Bortkomne nøgler erstattes med kr. 200,Optagelser på ungdomsuddannelser
I februar/marts skal alle elever udfylde uddannelsesønsker for det kommende
skoleår. SFE har vejleder som varetager alt det praktiske i denne proces, og I
hører meget mere herom, senere på skoleåret.
Sygdom
Alle elever kan under opholdet ved akut behov benytte lægehuset i Sdr.
Felding. Dette aftales med Sanne Lyby. sl@sfeefterskole.dk
Husk sygesikringskort.
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Elevbank
Hver elev har mulighed for at opbevare sine lommepenge på en konto i elevbanken.
Der er mulighed for at hæve og indsætte penge på kontoret alle hverdage.
Der kan endvidere indsættes lommepenge på skolens konto
7625 – 135412-2. Det er vigtigt, at overførslen påføres: Elevbank og elevens navn
evt. elevnr.
Vi henstiller til, at der ikke opbevares kontanter på værelserne. Har man hævet
penge til senere brug, bør de opbevares i det lille pengeskab med lås.
Telefontider
Ønsker I at komme i kontakt med skolen, træffes vi bedst mandag – torsdag mellem
kl. 8.30 – 16.00 og fredag kl. 8.30 – 14.00.
Herefter er der ved behov, mulighed for at ringe til skolens vagtlærer.
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Kontaktlæreren
Til hver elev er der tilknyttet en kontaktlærer. Deres opgave er at hjælpe med den
almene trivsel, holde ugentlige kontaktmøder samt varetage kontakten med
hjemmet.
Vi sætter hver enkelt elevs tryghed og trivsel meget højt. Det er derfor vigtigt for os,
at I forældre holder os tæt informeret om forhold, der har betydning for elevens ve
og vel.
Hjemve er en helt naturlig del af et efterskoleophold. Vi har stor erfaring i at hjælpe
eleven gennem dette – og vores vigtigste medspiller er jer forældre, så hjælp os
med, at vi kan hjælpe jeres barn.
Kontaktlærerne træffes på mail, se i forældre-intra.
Økonomi – skolepenge
Skolepengene opdeles i 10 rater fordelt på 18 uger i efteråret og 24 uger i foråret,
hvoraf den første forfalder 31. juli 2017. De bedes betalt d. 1. i den pågældende
måned.
Skoleåret slutter lørdag d. 28.6.2018.
Ønsker eleven at forlade skolen inden denne dato, gælder følgende regler:
Skolen forbeholder sig ret til at opkræve udmeldelsesgebyr på kr. 6.000,Et ønske om at forlade skolen bør altid drøftes med kontaktlærer og forstanderen
inden opsigelse.

Side 9

Sdr.Feldingvej 32 – 7280 Sdr. Felding
Tlf. 97 19 89 00 - kontor@sfeefterskole.dk
www.sfeefterskole.dk

Hvad skal der medbringes?
Dyne/hovedpude/rullemadras
Sengelinned
Vasketøjskurv/- pose
Håndklæder
Cykel i lovlig stand
Cykellygter/lappegrej/pumpe
Cykelhjelm (skal anvendes!)
Inden- og udendørs idrætstøj
Regntøj
Sovepose/liggeunderlag
Badetøj
Indendørs idrætssko med lys bund
God ide at medbringe
Penalhus
Rygsæk (lille)
Tøjbøjler
Vækkeur
Gode tiltrådte vandre/-gå sko
Hvad må ikke medbringes!
Af hensyn til brandfare m.m. er det desværre ikke tilladt at medbringe følgende på
værelset:
- brødrister
- elkedel
- elvarmeovn
- store højtalere
- og andet i den stil
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Vi glæder os rigtig meget til at byde dig og din familie velkommen til SFE. Vi håber,
at opholdet vil leve op til jeres (forhåbentlig store) forventninger. Og lad os allerede
advare på forhånd: du får mange minder med herfra.
Fællesskabet er stærkt vanedannende og vi kan garantere, at familierne ikke får set
meget til de unge mennesker i løbet af de 10 måneder. Til gengæld kan vi garantere
et år, hvor eleverne udfordres, dygtiggøres og modnes – og hvor der bliver fart over
feltet!

Vi ser frem til samarbejdet!
Mange hilsner fra os alle på SFE
Forstander
Asbjørn Lyby
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