
 
 

 

Viborgvej 71,  9640 Farsø, Telefon 98 63 62 22, Telefax 98 63 65 65,  E-mail: info@f-e.dk,  www.f-e.dk 

 

Kære elev på Farsø Efterskole  
 

Du skal medbringe: 

- Solcreme. 

Sengetøj: - Dyne, pude, sengelinned og rullemadras, sengetæppe. (Der er topmadras på alle  

  Boxsenge. Topmadrassen skal afleveres til pedellen, hvis du medbringer din egen) 

Cykel: - Vi skal cykle meget, derfor er det vigtigt med en god cykel.   

 - cykellygter, pumpe og lappegrej og cykelhjelm.  

Beklædning: - Regntøj og gummistøvler. 

     - Arbejdstøj og arbejdshansker til brug i værkstedet og ved hestene. 

 - Sportssko til indendørs- og udendørs brug. 

 - Varmt tøj da vi er meget ude året rundt. 

Skolesager:  - Bærbar computer (medmindre du har købt en via Farsø Efterskole). Hvis du har en  

   ipad så tag endelig den med også. 

 - Høretelefoner til computer gerne med mikrofon. 

 - Skoletaske og skriveredskaber. 

Udstyr: - Krus til brug på værelset og på ture - gerne plast. 

 - Bestik og plastiktallerkner til ture. 

 - Telefon /armbåndsur og vækkeur. 

 - Sovepose og liggeunderlag. 

 - Tegnestifter til opslagstavlen / farvefri klæbemasse til ophæng af plakater på  

  værelset. 

 - Badmintonketcher hvis du vil spille badminton i fritiden 

 

Du må gerne medbringe: 

 - Kontorstol til værelset 

 - Musikinstrumenter. 

 - Rygsæk. 

 - Fiskestang. 

 - Rulleskøjter, du bør også medbringe sikkerhedsudstyret (hjelm, håndleds-, albue-  

  og knæbeskytter). Det er elevens eget ansvar at få udstyret på. 

 

Det er ikke tilladt at medbringe / installere: 

 - Egne møbler bortset fra kontorstolen. 

 - Knallert. (Medmindre du bruger den til og fra skole) 

 - Fjernsyn / playstation. 

 - Stationær computer.  

 - Computerspil der ødelægger PC´en. 

 - Fildelingsprogrammer af nogen art, da det ødelægger vores intranet. 

  

Farsø Efterskole bliver dit hjem for et år. Derfor er det vigtigt, at du får indrettet dit værelse, så du 

føler dig hjemme. Selvfølgelig må du tage hensyn til din værelseskammerat og til alle der færdes 

dagligt på skolen. Derfor ønsker vi en rimelig oprydnings- og rengøringsstandard. Ophæng med 

racistiske og pornografiske tryk er uønsket. 
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