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efterskoleopholdet
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Juni 2017

Skoleskemaet/valg af valgfag:
Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen.
Vedlagt en oversigt over det de valgfag vi udbyder i første perioden august til
november i kommende skoleår.
Undervisningen generelt:
Undervisningen starter hver dag kl. 08:00 og slutter kl. 16:30 eller 17:15 mandag til
torsdag. Fredag slutter vi kl. 14:20. Ind imellem har vi selvfølgelig pauser.
Kalender:
I dette hæfte er der vedlagt en kalender for skoleåret 2017/2018, så I kan følge med i
hvad programmet er skoleåret igennem.
Der er således mange gode efterskoleoplevelser i vente, når du (eleven) forhåbentlig
vælger at blive i mange af weekenderne. Vi vil klart anbefale, at I sammen finder et
antal weekends, hvor du bliver i weekenden for at få hele efterskoleoplevelsen med.
Forlængede weekends/hjemrejse weekends:
Der er program på i alle weekends undtagen i ferier, helligdage og de 3 hjemrejse
weekends: d. 29. sept. - 1. oktober, 10. - 13. maj i forbindelse med Kristi
Himmelfartsferien og d. 2.-5. juni i forbindelse med Grundlovsdag.
Blive weekends:
Eleverne skal være på skolen søndag d. 24. september, den 24.25. marts og den 14. 15. april.
Når man skal blive på skolen på disse dage skyldes det at de undervisningsdage som
giver de forlængede weekends flyttes dertil.
I de almindelige weekends er du også meget velkommen til at blive og deltage i
programmet eller du kan tage hjem.
Hvis du vælger at tage hjem i weekenden, skal du tage afsted fredag eftermiddag når
undervisningen er slut og du må først komme tilbage til skolen søndag i tidsrummet
19:00-21.30 inden aftensangen. Denne regel skyldes, at weekendholdet skal have fred
og ro til deres weekendprogram.
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Hvis du bliver forsinket, eller du ikke kommer pga. sygdom, skal I huske at ringe til
skolen (98.636222), så vagtlæreren ikke bliver bekymret.
Rygning er forbudt på Farsø Efterskole:
Som følge af rygeloven, må eleverne ikke ryge hverken på eller i forbindelse med
efterskoleopholdet. Dermed er reglen for rygning identisk med reglen for alkohol.
Hvis en elev bliver “taget” i at ryge, eller hvis vi får mistanke om, at eleven ryger det håber vi naturligvis ikke sker - er konsekvensen, at vi ringer til forældrene og
beder Jer komme med det samme og hente eleven og iværksætte et rygestop. Når
eleven er røgfri, er han/hun velkommen på skolen igen.
Hvis rygestop kurset tager flere dage eller uger kan der blive tale om midlertidig
udmeldelse fra efterskolen og betaling af udmeldelsesgebyret på kr. 4.000,- se senere.
Rygeforbuddet gælder også medarbejdere, forældre og andre gæster, der kommer på
besøg på skolen, beklager!
Alkohol, stoffer, sex, mobning og kriminalitet er forbudt på Farsø
Efterskole:
Hvis en elev i forbindelse med opholdet på Farsø Efterskole drikker alkohol, tager
stoffer, mobber, har sex med nogen eller begår kriminalitet kan det medføre
bortvisning fra Farsø Efterskole.
Disse regler gælder naturligvis uanset om vi er på tur eller opholder os på skolen.
Cykelhjelm, cykler og evt. knallert:
Alle eleverne skal køre med cykelhjelm, når de cykler i forbindelse med opholdet på
Farsø Efterskole. Husk derfor at medbringe en cykelhjelm. Eleven / forældrene skal
året igennem sørge for, at cyklen er køreklar og i lovlig stand. I den mørke tid, er det
især vigtigt, at reflekser og lygter er i orden og benyttes!
Knallert kan medbringes på Farsø Efterskole, hvis eleven har knallertkørekort.
Knallerten skal være i lovlig stand og må alene benyttes til kørsel til og fra skolen.
Uanset at en elev har en knallert til hjemtransport, skal der medbringes en cykel, som
skal benyttes, hvis eleverne skal på cykeltur.
Cykel såvel som knallert skal opbevares i skolens cykelskur, som kun aflåses i
ferierne og i forlængede weekends. Det er derfor vigtigt, at cykel/knallert er forsikret
og aflåst, når de henstår i skolens cykelskur.
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Lån af penge og tøj.
Vi henstiller til, at eleverne ikke låner penge og tøj af hinanden. Vi anbefaler desuden
at I mærker tøjet med navn. Vi oplever hvert år, at elever mister ting, tøj og penge. Vi
ved, at omfanget mindskes, hvis eleverne kun går i deres eget tøj og ikke bruger flere
penge end de har. Desuden skal eleverne låse deres værelser, når de forlader det og
låse deres værdigenstande inde i værdiboksen.
Elevbank:
Farsø Efterskole tilbyder at hjælpe med at passe på lommepengene. Vi fraråder, at
eleverne har større beløb på sig eller liggende på værelset - heller ikke i værdiboksen.
Elevbanken har åbent mandag, onsdag og fredag umiddelbart efter middagsmaden.
Der kan aftales med Anne på kontoret hvor mange penge, der må hæves pr. uge i
elevbanken. Pengene kan med fordel overføres direkte til elevbankkontoen:
Den Jyske Sparekasse reg. nr.: 9174 kontonr.: 413-00-61368
Ved bankoverførsel skal elevens for og efternavn fremgå.
Brug af computere på Farsø Efterskole:
Den bærbare computer er et meget vigtigt redskab i undervisningen, derfor er det
vigtigt at passe på den skoleåret igennem. På den bærbare må der ikke forefindes spil,
som konflikter med de specialprogrammer, vi benytter os af på Farsø Efterskole.
Share-ware (fildelingsprogrammer) må ikke forefindes på computeren.
Computerspil og film fylder hvert år (for)meget for nogle elever på Farsø Efterskole.
For at begrænse det og samtidig spare på strømmen har vi besluttet, at eleverne ikke
må medbringe stationære PC´er.
Vi ønsker, at elever møder hinanden og forhåbentlig kommer godt i gang med det
samvær og fællesskab, der kan opstå i forbindelse med brugen af skolens faciliteter
(hal, værksted, kreativ, musik, fjorden mv.).
En anden god computerskik er, at alle dokumenter, musikfiler mv. gemmes på
computerens D-drevet eller allerbedst på googledrev (som elever får via Farsø
Efterskole) eller evt. på et eksternt drev. Årsagen er at data da kan genetableres, hvis
C-drevet må slettes. C-drevet slettes f.eks. hvis der skal lægges et nyt image på
computeren, hvis den er købt igennem Farsø Efterskole.
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Busforbindelser til og fra Farsø:
Det er muligt at komme fra Farsø Efterskole med offentlige transportmidler. Fra
Farsø til Farsø Efterskole søndag aften er der ingen bus (afstanden er 7 km). Kommer
eleven til Farsø med offentlig transport søndag eftermiddag eller aften, må eleven
derfor tage en flextaxa eller cykle. Mange elever bliver kørt til skolen søndag aften af
forældrene på skift.
Vi vedlægger derfor en adresseliste over elevholdet opdelt efter postnummer, så I kan
aftale kørsel.
Fridage/uger:
Vi kan ikke give elever fri. Efterskoleloven siger, at eleverne skal være her i alle de
41-42 uger efterskoleopholdet varer. Som forældre kan I beslutte at tage Jeres barn fri
alligevel. I skal i så fald ringe og meddele det til kontoret. Tandlæge besøg m.v. håber
vi, så vidt muligt kan lægges på fridage i forbindelse med de hjemrejse weekends der
er eller i en ferie.
Bedes eleven fri en uge f.eks. pga. en familieferie, kan skolen ikke få statstilskud i
den uge, men eleven skal udmeldes en uge, hvilket medfører et tab til skolen på 4.000
kr. Dette tab = afbrydelsesbetalingen vil forældrene ekstraordinært blive opkrævet.
Det er beklageligt, at det forholder sig således, men sådan er vores tilskudslovgivning
skruet sammen. Sygdom der giver fravær medfører ikke udmeldelse og krav om
afbrydelsesbetaling.
Navnelister sorteret alfabetisk, efter postnr. og kontaktgruppevis:
Vi vedlægger en navneliste, så du kan se hvem du skal gå på efterskole sammen med.
Medbring sedlen:
Vi vedlægger sedlen over hvad du skal, kan og ikke må medbringe.
Mobil- og Mailsedlen:
Vi vedlægger en Mobil - og mailseddel som vi beder Jer tjekke igennem og aflevere
den ved ankomsten, hvis der er rettelser.
Vi kommunikerer fremadrettet alene på mail til Jer forældre, så det er rigtig vigtigt, at
vi har den korrekte mailadresse, og at I husker at meddele os, hvis I får en ny mail.
Generelle breve lægges desuden på skolens hjemmeside under ”for forældre” / ”info
forældre”.
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Tilmelding til E-17
Der vedlægges en tilmelding til et digitalt bibliotek i Danmark. Den skal kun
udfyldes hvis ikke eleven er medlem i forvejen. Vi beder om, at I i givet fald udfylder
og afleverer skemaet på 1. skoledag til Anne på kontoret.
Skolekontrakten som skal underskrives og afleveres på 1. skoledag.
Med Jeres underskrift bekræftes, at I er indforstået med og har accepteret
nedenstående vilkår i forbindelse med efterskoleopholdet. Skal afleveres til Anne på
kontoret ved ankomst.
1. Afbrydelsesbetaling:

Som omtalt på forældredagen opkræver vi en afbrydelsesbetaling på kr. 4.000, hvis
Jeres barn mod forventning afbryder efterskoleopholdet i utide.
Afbrydelsesbetalingen udløses både, hvis vi må sige farvel til en elev, fordi skolens
regler ikke overholdes, eller hvis eleven ønsker at stoppe sit efterskoleophold i utide.
Afbrydelsesbetalingen kan undgås, hvis ophøret kan meddeles skolen 4 uger før
tidspunktet for afbrydelsen.
2. Billeder til Facebook, på skolens hjemmeside og billedpakke:

I løbet af året tages billeder af eleverne i forskellige situation, som lægges på
Facebook, Instagram og indimellem også på skolens hjemmeside for, at I derhjemme
kan følge lidt med i hvad der sker på Farsø Efterskole.
Eleven vil desuden blive fotograferet af Fotograferne Brdr. Løkke Aps. Der bliver
leveret en billedpakke indeholdende årets elevbillede, samt enkeltportrætter.
Billedpakken er til 100 % gratis gennemsyn.
3. Falck abonnement / Lægebesøg

Hvis I har et Falck abonnement som indeholder sygetransport, beder vi om at I
anfører policenummeret på samme erklæring. Policenummeret skal bruges, hvis Jeres
barn skal til læge og ikke kan cykle selv. I de tilfælde hvor forældrene har omtalte
Falck abonnement vil vi sende bud efter Falcks patientbefordring. Farsø Efterskole
sender øvrige elever uden Falck abonnement med taxa, bus eller cykel - afhængigt af
helbredstilstanden til læge. Taxaregningen videresendes til forældrene.
4. Ulykkes-, rejse-, indbo- og ansvarsforsikring.

Farsø Efterskole har en elevforsikring, der dækker ulykker med en invaliditetssum på
kr. 450.000,- tandskader med kr. 12.000 pr. skade og dødsfald med kr. 10.000.
Brilledækning kr, 2.500,-. Ønskes yderligere dækning skal I selv tegne en
ulykkesforsikring.
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Farsø Efterskole har en rejseforsikring som dækker elever på skituren, og de øvrige
rejser i tilfælde af sygdom og evt. hjemrejse i den forbindelse. Rejseforsikringen
dækker ikke bortkommen bagage og tyveri.
Farsø Efterskole har ikke en indboforsikring, der dækker elevernes indbo i tilfælde af
tyveri og hærværk. Normalt dækker familiens almindelige husstandsforsikring
eleven i den situation.
Farsø Efterskole har heller ikke en ansvarsforsikring, der dækker eleverne, hvis de
forvolder skade på skolens eller andre elevers ting. I tilfælde af, at der sker en skade,
som en elev bærer ansvaret for, sender vi regningen til forældrene. Regningen skal
betales uanset om familiens forsikring dækker eller ej.
5. Go-carts

I et af valgfagene laves der go-carts, som der køres med på skolens Go-cartbane. Gocarten er behørigt sikret med styrtbøjle og eleverne skal anvende styrthjelm, desuden
skal en lærer føre tilsyn med eleverne under kørslen. Jeg beder Jer tilkendegive på
erklæringen, hvis I ikke vil have, at jeres barn kører go-cart på Farsø Efterskole på
disse betingelser.
6. Badning:

Eleverne bader gerne i Limfjorden. Vi har i sommerperioden udlagt en badeplatform
ca. 300 meter ud i fjorden på ca. 4 meters dybde. Jeg beder Jer tilkendegive på
erklæringen, hvis I ikke vil have, at jeres barn bader uden læreropsyn på Farsø
Efterskole.
Baderegler uden læreropsyn på Farsø Efterskole:
- Eleven skal have tilladelse af forældrene (se erklæringssedlen)
- Eleven skal have tilladelse af tilynslæreren den dag, der skal bades
- Der skal være mindst 3 elever, der bader sammen.
- Eleverne sejler ud til badebroen i kano (2-3 personer i hver kano).

7. Sejlads:

Nogle elever ønsker at kunne sejle i kano/windsurfer, kajak eller evt. sejlbåd på
fjorden i fritiden uden lærertilsyn. Vi har som med badning regler for hvordan sejlads
skal foregå (se nedenfor). Jeg beder Jer tilkendegive på erklæringen, hvis I ikke vil
have, at jeres barn sejler i kano, kajak, windsurfer eller sejlbåd uden læreropsyn på
Farsø Efterskole. I øvrigt kan jeg oplyse at Farsø Efterskole naturligvis opfylder
Søfartsstyrelsens regler for sejlads.
Regler for kanosejlads uden læreropsyn på Farsø Efterskole:
- Eleven skal have tilladelse af forældrene (se erklæringssedlen)
- Eleven skal have tilladelse af tilsynslæreren den pågældende dag.
- Kun når det blæser mindre end 8 meter pr. sek.
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- Der skal altid bæres redningsvest, når der sejles i kano. Der sejles kun i kano i perioden 1. april
til 1. november, og kun hvis vandtemperaturen er over 10 grader.
- Der skal altid være mindst 2 og max. 3 personer i kanoen, når der sejles mere end 50 meter fra
kysten.
Regler for windsurfing uden læreropsyn på Farsø Efterskole:
- Eleven skal have tilladelse af forældrene (se erklæringssedlen)
- Eleven skal have tilladelse af tilsynslæreren den pågældende dag.
- Eleven skal forinden overfor sejladslæreren vise at kunne styre windsurferen på betryggende vis.
(Eleven skal være frigivet)
- Kun når det blæser mindre end 8 meter pr. sek.
- Der skal altid bæres redningsvest og våddragt, når der sejles windsurfer. Der surfes kun i
perioden 1. april til 1. november, og kun hvis vandtemperaturen er over 10 grader.
- Der skal altid være mindst 2 der windsurfer så der er mulighed for at tilkalde hurtig assistance.
Regler for sejlads i skolens både uden læreropsyn på Farsø Efterskole:
- Eleven skal have tilladelse af forældrene (se erklæringssedlen)
- Eleven skal have tilladelse af tilsynslæreren den pågældende dag.
- Eleven skal forinden overfor sejladslæreren vise at kunne styre båden på betryggende vis.
(Eleven skal være frigivet)
- Kun når det blæser mindre end 8 meter pr. sek.
- Eleven skal altid bære redningsvest og våddragt, når der sejles. Der sejles kun i perioden 1. april
til 1. november, og kun hvis vandtemperaturen er over 10 grader.
- Der skal altid være mindst 3 personer ude at sejle og de skal medbringe telefon i vandtæt hylster
for at kunne tilkalde hurtig assistance.
Regler for kajaksejlads uden læreropsyn på Farsø Efterskole:
- Eleven skal have tilladelse af forældrene (se erklæringssedlen)
- Eleven skal have tilladelse af tilsynslæreren
- Eleven skal forinden overfor sejladslæreren vise at kunne styre båden på betryggende vis.
(Eleven skal være frigivet)
- Kun når det blæser mindre end 8 meter pr. sek.
- Eleven skal altid bære svømmevest og våddragt, når der sejles. Der sejles kun i perioden 1. april
til 1. november, og kun hvis vandtemperaturen er over 10 grader.
- Der skal altid være mindst 3 personer ude at sejle og mulighed for at tilkalde hurtig assistance.

Ovenstående var efter vores opfattelse de væsentligste forhold som I skal kende til og
være indforstået med. Hvis der er noget I undrer Jer over eller som ikke er til at forstå
er I meget velkommen til at ringe eller spørge pr. mail: sd@f-e.dk
Med ønsket om et rigtig god sommer.
Med venlig hilsen
Lone Primdahl og Søren Dolmer
Forstanderpar.
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