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Orienteringsfolder
med praktiske oplysninger for skoleåret 2018-19
Ting du skal medbringe:
 Godt humør og positiv energi 
 Dyne, pude, rullemadras(tynd).
 Lagner og dyne- og pudebetræk, toiletsager efter behov, håndklæder,
vasketøjskurv, krus eller kop, sengetæppe.
 Idrætstøj, løbesko, badetøj, sko til indendørs- og udendørssport,
evt. fodboldstøvler, regntøj og gerne gummistøvler eller andet vandtæt fodtøj.
 Skoletaske, skrivesager – også linial, passer og tegnetrekant, ringbind.
 Lommeregner (ikke mobil).
 Memory-stik – husk at skrive navn på.
 Lovlig og køreklar cykel, der kan låses, lygter,cykelhjelm, pumpe og lappegrej.
 Nødvendig medicin efter behov – aftal med kontaktlæreren omkr. opbevaring –
feks. hovedpinepille kan til nøds udleveres på lærerværelset, men er behovet
der ofte, skal forældrene sørge for disse og tale med kontaktlæreren om
opbevaring.
 Alle 10. klasser skal medbringe kopi af 9. kl. afgangsbevis.
 Alle 9. klasser skal medbringe kopi af den sidste standpunktskarakter fra 8.
klasse.
 Sygesikringsbevis (gul)
 Kopi af blå sygesikringsbevis, det rigtige skal være med på udlandsturene.
 Kopi af passet (da rejseselskabet skal have oplysningerne).
 Sovepose (til udflugter), liggeunderlag, tallerken og bestik (i huset/udflugter).
 Badmintonketjer, til når du vil spille badminton.
Ting,



Ting








som du ikke kan undvære:
Bærbar computer – ikke stationær.
Forlængerledning med 3 stik.
Sengelampe.

der er rare at have med:
Armbåndsur.
Bat, bordtennisbolde og / eller badmintonbolde.
Evt. guitar.
Tæppe.
Sportstape.
Elastikbind.
Indesko.
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Ting som du ikke må medbringe:
 Køleskab af nogen art, mikrobølgeovn, varmeblæser,toaster etc.
El-kedel ogTV – forefindes allerede i elevernes opholdsstuer.
 Knive eller andre ”våben”.
 Tændstikker/lighter (dermed heller ikke stearinlys).
 Elcigaretter og lignende stimuli.
 Cigaretter, snus, alkohol og euforiserende stoffer f.eks. hash.
Ting




til linjefag:
eSportelever : Mus, hovedtelefoner og tastatur.
Fodboldelever: fodboldstøvler og benbeskyttere.
Musikelever: evt. specielle instrumenter man spiller i forvejen, f.eks.
tværfløjte eller trompet. Man er selvfølgelig velkommen til at tage sin egen
guitar eller bas med.

Medbringer du computere og andre dyre ting, er det på eget ansvar. Husk at låse
værdigenstande inde i din boks/skab. Husk at have dine forsikringer i orden. Det vil
sige: Indboforsikring og børneulykkesforsikring.

I løbet af året - alfabetisk
Afgangsbevis:
På den sidste skoledag får du en mappe med:
 Bevis for FP9, eller
 Bevis for FP10 eller bevis med udtalelse for 10+.
 Evt. udtalelse for den innovationsbrobygningsopgave (IBO) (10.årgang).
 Personlig udtalelse til alle, som afslutter skoleåret på NFE.
 Evt. Cambridge bevis bliver først tilsendt efter ferien (sep./okt.)

Aftener:
På almindelige aftener er eleverne i eget hus kl. 22.00 – I tidsrummet fra kl. 22.00 –
22.30 ryddes værelset op, så der er pænt og ordentligt. Ligeledes får man børstet
tænder og ordnet toiletbesøg, så man er klar til at gå i seng.
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Kl. 22.30 er man på eget værelse.
Kl. 23.00 er alt lukket og slukket inkl. mobil/Pc etc. Der skal soves, så vi er friske
næste morgen.

Besøg på efterskolen:
 Familie er selvfølgelig velkommen på skolen til enhver tid.
 Efter efterårsferien er der også mulighed for at invitere en kammerat eller
veninde til at være på skolen i en weekend. Aftales forud med weekend
tilsynslæreren (pris 150 kr.).
 Tilsynslæreren skal på forhånd orienteres om alle besøg på skolen.
Bliveweekends:
Det er vigtigt at både elever og forældre orienterer sig grundigt på årsplanen om,
hvornår der er bliveweekend på skolen, herunder opvisningsweekender. Det betyder,
at eleverne skal blive på skolen i hele den weekend, da der foregår undervisning eller
andet, hvor det er nødvendig, at eleven er til stede.
Til gengæld vil der være forlængede weekends, hvor eleverne så enten har fri en
fredag eller mandag. Placer venligst læge-, tandlægebesøg o.l. på disse dage.
Bus:
Der er fine busforbindelser mellem Særslev og Odense. Bus afgår 150 m. fra skolen.
Der er timedrift. Fredag eftermiddag er der endda 3 afgange i løbet af en time med
rute 191. Retur fra Odense er ligeledes timesdrift med rute 191.
Bøger:
Undervisningsbøger lånes af skolen. Med dit uni-login har du adgang til Ordbogen.com
+ andre digitale undervisnings- og hjælpemidler.
Cykel:
Cykel (med bagagebærer) skal medbringes og være køreklar hele året. Når cyklen
ikke benyttes, hænges den i cykelstalden og aflåses. Cyklen bruges allerede i første
uge. HUSK cykelhjelm og cykellygte.
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Elevfester:
Skolen har som sådan ikke noget at gøre med elevfester, der holdes udenfor skole,
men vil gerne være behjælpelig med kontakten mellem elever og forældre, der ønsker
at hjælpe. Vi anbefaler, at man venter til efter forældreweekenden med at arrangere
fester.
Flytning:
Du skal ikke melde flytning til kommunen under dit ophold på Nordfyns Efterskole.
Forsikring / Erstatning:
Eleven skal erstatte de skader, han/hun forvolder. Husk at melde en skade til
kontoret. Eleven er under opholdet omfattet af forældrenes familieforsikring. Tjek
venligst, at der er hjemrejseforsikring inkluderet i forsikringen i forb. med London og
Østrig. Man bør have en børneulykkesforsikring.
Har familien ikke en familieforsikring, der dækker eleven under efterskoleopholdet,
skal familien påtage sig en sådan hæftelse ved skade på ting, andre personer og
eleven selv.

Fredagsafslutning:
Ugen slutter af med obligatorisk fredagssang i Alrummet. Som forældre eller andre,
der er kommet for at afhente eleven, er man meget velkommen til at deltage.
Fritagelse
Hvis en elev ønskes fritaget i enkelte timer/enkelt dag, skal kontaktlæreren give
tilladelse. Find kontaktlærerens mailadresse på hjemmesiden. I enkelte tilfælde kan
det være linjefagslæreren eller gymnastiklæreren, der skal give fri.
Fritagelse for flere dage er efter aftale med forstanderen.
Der skal dog være speciel anledning til, at man søger om fri – eksempelvis
familiære mærkedage i den nærmeste familie. Skoleåret er på 42 uger og det
forventes, at eleven er på skolen i samtlige uger.
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Hjemmeside/Kalender og Facebook:
Udover den kalender man får tilsendt inden skolestart, kan man på skolens
hjemmeside og facebook finde arrangementer og anden nyttig viden omhandlende
skoleåret. Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i løbet af skoleåret, det er
derfor vigtigt, at man holder sig ajour. Kik under forældrebreve på hjemmesiden.
Kontakt:
Skolens telefon går til kontoret i tidsrummet 8.00 – 15.00 på hverdage, resten af tiden
vil den ringe på lærerværelset/hos tilsynet. Mellem kl. 15.00 og 18.00 kan man indtale
besked på telefonen, som vil blive aflyttet af aftentilsynet. Skal man have fat i tilsynet,
er det dog bedst at ringe efter kl. 18.30.
Kontaktlærer:
Brug kontaktlæreren til stort og småt. Hellere dele en bekymring for meget.
Mailadresse til kontaktlæreren kan findes på skolens hjemmeside. Mød kontaktlæreren
til orienteringsmødet d. 16. maj, ved skolestart d. 12.august og igen til forældreweekend
d. 28.-29. september.
Skole-/hjemsamtalen ligger d. 11. november efter en søskendeweekend.
Læge:
Du har stadigvæk din egen læge derhjemme, som du skal benytte i videst mulig
udstrækning.
Vi har her i Særslev et rigtig godt samarbejde med vores lokale læge, som klarer de
akutte sager (noget der ikke kan vente til man kommer hjem). Eleven kan evt. bestille
lægetid ved henvendelse til morgentilsynet i forbindelse med morgenmaden.
Mobiltelefon:
Mobiltelefon er tilladt, men må kun bruges og være i eget hus. Forældre kan med held
sende en sms, så kan der ringes op, når eleven får tid . Lav sunde aftaler om, hvor tit
man taler eller SMS´er med sit barn. Lider han/hun af meget hjemvé, er det rigtig
vigtigt, for at det ikke slider for meget på begge parter. Kontakt da hurtigst muligt
kontaktlæreren.
Forældre er ligeledes velkommen til at ringe til skolen, hvis det er vigtigt hurtigt at
kunne få fat i eleven eller hvis man har behov for at komme i kontakt med tilsyn eller
kontaktlærer.
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Nøgler:
Du skal den første skoledag medbringe kr. 250,- som depositum for din systemnøgle.
Pengene returneres ved skoleårets afslutning, når du igen afleverer nøglen. Husk at låse
dit skab/værelse.
Morgentur:
Hver morgen året rundt løber og/eller går alle en morgentur af forskellig længde. Det
medvirker bl.a. at man er frisk og rigtig vågen til morgenmaden.
Printer:
I forbindelse med termins- og sommerprøverne skal man medbringe en printer. Dette
sparer tid for den enkelte elev. Papir under prøverne udleveres af skolen. Har man i
dagligdagen behov for at printe, står der en elevprinter til rådighed på lærerværelset.
Rejser med skolen: London uge 44 og Skikursus i uge 3-4.
Vi skal allerede i uge 44 til London på linjefags-/fællestur, så derfor er det vigtigt, at du
medbringer en kopi af dit pas og det blå sygesikringsbevis den første skoledag, da bl.a.
flyselskabet skal have de nøjagtige oplysninger på alle.
I uge 4 (2019) flytter vi efterskolen til Østrig.
Turen arrangeres primært for at kunne tilbyde et skikursus, således du kan få den
grundlæggende teknik eller videreudvikle dine færdigheder i alpin skiløb. Er man let øvet,
er der mulighed for snowboard.
I forbindelse med udenlandsturen er det vigtigt at medbringe det blå sygesikringsbevis.
Alle vore ture er selvfølgelig med fuldpension, så eleverne skal ikke selv holde sig med
kost.
Betaling for henholdsvis London og Østrigsturen er inkluderet i skolepengene.

Rengøring og køkkenpraktik:
Du skal sammen med din værelseskammerat / dine værelseskammerater holde værelset i
god stand, dels ved daglig oprydning og dels ved en mere grundig ugentlig rengøring.
Din seng skal altid være redt.
Derudover er du med til oprydning og rengøring af skolens fællesområder.
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Når så mange mennesker er samlet, er det vigtigt, at man først og fremmest altid husker
at rydde op efter sig selv ! .
Endelig har du én uges køkkenpraktik i løbet af året. Der vil du bl.a. deltage i
madlavningen, så du får en indsigt i køkkenets funktion.
Skadefritagelse:
Har man skader der gør, at man som elev ikke kan deltage i den fysiske træning over en
periode på 8 dage eller længere, kan skolen kræve en lægeerklæring på forældrenes
regning.
Skolevejledning:
Individuelle samtaler og gruppesamtaler flere gange i løbet af året.
Generel orientering om ungdomssuddannelserne.
Hjælp til udfærdigelse af uddannelsesplan.
I uge 42 og uge 7 er der mulighed for frivillig praktik.
Innovationsbrobygning for 10. årgang.
Forberedelse af tilmelding til ungdomsuddannelserne.
Sygdom:
Sygdom og skader meldes af eleven efter morgenturen i forbindelse med morgenmaden
til morgentilsynet. Her vurderer vi, om du skal til læge, eller om du har bedst af at
komme hjem. Ligger du syg på skolen, er det for hele dagen. Du kommer på et
sygeværelse indtil aftensmaden, hvor vi opbevarer din Pc og mobil for dig. Efter
aftensmaden kan du komme på eget værelse og får Pc og mobil igen. Du skal stadig passe
sengen resten af dagen, men har nu mulighed for at kikke på lektier etc. Det er ikke
tilladt at modtage besøg på værelset, da du skal have ro til at blive hurtig rask. Du vil
blive tilset i løbet af dagen af en voksen– ligesom der vil blive bragt formiddags- og
middagsmad til dig.
Sygdom efter weekend:
Forældrene skal ringe til tilsynet på skolens tlf: 64 84 11 23 – bedst mellem kl. 20.00 og
21.00 – man kan ikke sende mail til skolen i weekenden, da denne først vil blive set mandag
morgen. Hvis tilsynet kommer i tvivl om aftaler og mangler en elev, bliver forældrene
kontaktet.

Weekender/hjemrejse:
Vælger man at blive på skolen i weekenden, er man meget velkommen.
Tirsdag kl. 12.00 er deadline for tilmelding til den kommende weekend af hensyn til
køkkenets forberedelser. Tirsdag morgen ligger en afkrydsningsseddel klar ved
morgenmaden og til middag, bliver der fulgt op på manglende afkrydsning.
Hjemrejse til en weekend er altid efter fredagssang.
Tager man hjem, kan man tidligst returnere til skolen søndag aften fra kl. 19.00 og
senest kl. 21.30.
Kl. 21.30 samles alle i Alrummet.
Er man forhindret f.eks. pga. sygdom, skal tilsynet telefonisk (tlf: 64841123)
informeres inden 21.30 af forældrene. Vi åbner ikke mails i weekenden.
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Vi gør opmærksom på, at man enten er hele weekenden på skolen eller hele
weekenden væk fra skolen.
Efter ferier, forlængede weekends og weekender uden elever, åbner skolen på
mødedage kl. 19.00, med mindre andet står i årsplanen.
Vask:
Ønsker du at vaske tøj, kan du for en 10 ér købe en vaskepolet på lærerværelset.
Masinerne er udstyret med neutral vaskepulver.

Få, men klare regler






Ingen indtagelse af alkohol eller euforiserende stoffer – gælder også på vej til
og fra skolen.
Ingen mobning – vis hensyn.
Ingen rygning – gælder fra man forlader hjemmet søndag til man er hjemme
igen fredag.
Intet seksuelt samvær på skolen – al besøg foregår for ikke aflåste døre og
med hensyntagen til værelseskammeraten og andre besøgende.
Ikke besøg i andres huse mellem kl. 22.00 og kl. 8.15, ligeledes ingen besøg på
andres værelser efter kl. 22.30.

Overtrædelser af skolens regler, kan medføre hjemsendelse.

Vi glæder os til at et fantastisk skoleår med
masser af oplevelser sammen med dig .

Dit springbræt til livet
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