
REGLER OG VILKÅR 

for ophold på  

Langelands Efterskole 

 

 

 

 

Skolens regler: 

 

Et efterskolesamvær bygger på gensidig tillid – herunder hensyntagen til skolens regler.  

Nedbrydes dette tillidsforhold, kan vi se os nødsaget til at afbryde samarbejdet. 

 

Skolen har følgende regler: 

 

1) Alle former for rusmidler (alkohol, hash og andet) er uforenelige med at være på  

efterskole. Disse må ikke indtages når du er på skolen og du må heller ikke møde efter weekender 

eller ferie med ”et efterslæb” af rusmidler.  

2) Der er mødepligt til undervisning, arrangementer, møder, praktiske gøremål og måltider. 

3) Du skal ligge i din seng mellem kl. 22.30 og kl. 06.00. Lyset slukkes kl. 23.00. 

 

Vilkår i øvrigt: 

Eleven deltager i oprydning og rengøring af eget værelse og fællesområder, ligesom eleven har opgaver i 

køkkenet. 

 

Bortset fra hændelige uheld skal eleven erstatte de skader, som eleven eventuelt skulle forvolde på skolens 

eller andres ejendom. Såfremt familiens forsikringer ikke dækker, forpligter forældre/værge sig til at erstatte 

skader forvoldt af eleven. 

  

Elevbetaling: 

Skolens ugepris fremgår af skolekontrakten. Fra ugeprisen trækkes den statslige elevstøtte samt evt. anden 

form for støtte. Det beløb, som forældrene herefter skal betale, kaldes egenbetalingen. Elevstøtten til elever 

under 18 år er ikke skattepligtig for hverken elev eller forældre. Skolen ansøger efter indhentelse af fuldmagt 

fra forældrene om elevstøtten. Afbryder eleven kurset efter mindre end 2 uger ydes ingen elevstøtte.  

 

Midlertidig afbrydelse af opholdet: 

Når du har valgt et år på efterskole, er det også et fravalg af andre aktiviteter, du tidligere har deltaget i. Vi 

beder indtrængende dig og dine forældre om, at fritagelse ikke sker, når vi har undervisning og andre 

skemalagte aktiviteter. 

Statstilskuddet afhænger af elevens tilstedeværelse på skolen. Der kan derfor ikke bedes om fri fra 

undervisningen, fordi man skal ud at rejse. Skal eleven ud og rejse, vil eleven blive udmeldt i perioden og 

genoptaget ved hjemkomsten. Der vil i sådanne tilfælde blive opkrævet fuld elevbetaling, dvs. uden fradrag 

af statslig elevstøtte og med tillæg af manglende statstilskud til skolen. 

 

Afbrydes skoleopholdet midlertidigt på grund af længerevarende sygdom, betales der almindelig 

elevbetaling, idet skolen vil sørge for fremsendelse af undervisningsmaterialer og opgaver. 

 

      VEND   



 

Udeblivelse: 

Såfremt eleven udebliver ved skolestart, vil der blive opkrævet et gebyr for afbrudt ophold svarende til 3 

ugers elevbetaling, dvs. uden fradrag af statslig elevstøtte. 

 

Opsigelse / afbrydelse: 

Skal eleven forlade skolen, skal dette ske med et varsel på minimum 4 uger til udgangen af en uge. Opholder 

eleven sig ikke på skolen i opsigelsesperioden eller afbrydes opholdet uden varsel beregnes 

afbrydelsesbetaling for den resterende tid op til de 4 uger med den fulde elevbetaling, dvs. uden fradrag af 

statslig elevstøtte. 

 

Afgangsprøver: 

Eleven vil blive tilmeldt til afgangsprøve på det klassetrin, som eleven er tilmeldt skolen og deltager i 

undervisningen i. Såfremt en elev skal tilmeldes afgangsprøve på et andet klassetrin, skal dette meddeles 

skolen skriftligt i forbindelse med skolestart og senest 1. september. 

 

Offentliggørelse: 

Vi lægger løbende billeder og videoer fra arrangementer og lignende ud på skolens hjemmeside, facebook 

ligesom billeder kan blive brugt i andre sammenhænge (brochurer, årsskrifter m.v.). 

Skolen får i forskellige sammenhænge besøg af journalister fra aviser, radio og TV, der interviewer og 

fotograferer skolens elever i forbindelse med en aktuel nyhed / historie. 

Såfremt eleven ikke må optræde i disse eller andre offentlige sammenhænge skal skolen have skriftlig 

besked herom inden skolestart. 

 


