Kære kommende elev &
forældre !
Introbrevet skal ses som en opsamling og
en præcisering af de ting, som er rare at
vide, inden du kommer. Har du yderligere
spørgsmål, er du velkommen til at ringe til
skolen.
Skoleåret starter
Søndag d. 12. august.
Du kan komme på skolen fra kl. 14.00,
hvor du vil få anvist dit værelse. Når du
har bragt din bagage op og fået din cykel
anbragt i cykelskuret, vil der være officiel
velkomst i teatersalen kl. 15.00.
Derefter vil der være et kort trivselsmøde,
hvor du vil møde din trivselslærer samt
den trivselsgruppe, du skal være en del af
i det kommende år.
Omkring kl. 16.30 har du taget afsked
med dine forældre. Vi er nu i gang med
introdagene, hvor vi skal lære hinanden
at kende gennem grin, leg og alvor. Du
skal lære skolen og dit nærområde lidt at
kende, og vi skal forberede os på den
første skema-periode.

Sygdom på skolen:
Hvis man som elev bliver syg på skolen,
skal man til morgenmaden sygemelde sig
til den ansatte som har morgenvagten.
Når man er syg på skolen skal man blive
på sit værelse, så man har ro og hvile til
at blive rask. Ved sygdom over 2 dage, vil
vi sammen vurdere, om det er mest
hensigtsmæssigt, at man tager hjem.

Medicin:
Det er ikke tilladt at have håndkøbs- eller
receptpligtig medicin på sit værelse uden
aftale med skolen. Hvis du har medicin på
værelset skal det være låst inde i dit
skab. Skolen kan udlevere Pamol, Ipren
og Hexokain ved behov.
Personlig medicin opbevares i aflåst skab
på læreværelset og udleveres af en
voksen.

Om tøjvask:

Værd at vide inden du kommer:

Skolen har vaskemaskiner og tørremuligheder til elevbrug. Du skal selv
sørge for vaskemiddel. Medbring en kurv
til vasketøjet.
Kurven vil også give større overskuelighed i forbindelse med brug af
vaskerummet.

Om folkeregister:

Om praktiske opgaver:

Du skal ikke skifte folkeregisteradresse i
forbindelse med dit efterskoleophold,
medmindre du kommer fra Færøerne
eller har adresse i udlandet.

Du er med til at gøre rent på fællesområder og du er med til at dække bord
og vaske op.

Om brandfare på værelserne:
Om læge og tandlæge:
Du skal fortsat være tilknyttet din egen
læge derhjemme. Har du brug for læge,
mens du er hos os, benyttes en af
lægerne i Rudkøbing.
Det BLÅ SYGESIKRINGSBEVIS skal
medbringes.
Tandlægebesøg skal klares derhjemme i
forbindelse med ferier eller forlængede
weekends. Akutte behandlinger kan dog
foretages her i byen.

For at minimere risikoen for brand må du
ikke have levende lys på værelset.
Du må ikke have elkedel, toaster,
brødrister eller lignende der kan blive
meget varmt.
Elektrisk udstyr skal være CE-godkendt.
Der er installeret røgalarm på alle elevværelser.
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Medbring til undervisningen:
* Taske til at have dine skolesager i.
* Skrivegrej, lineal, passer, tegnetrekant,
vinkelmåler og lommeregner.
* Ternet og linieret papir til dine opgaver.
* Nyeste formelsamling til matematik.
* En bærbar computer.

Om værelsesindretning:
*Værelsernes størrelse umuliggør, at du
medbringer større møblementer.
*Vent med at tage musikanlæg med til du
har talt med din(e)
værelseskammerat(er). Det vil være
fornuftigt at investere i et par
høretelefoner, hvis du ikke har i forvejen.
Musiksmag og ønske om lydstyrke er
forskellig.
*Ophængning af billeder og plakater skal
ske med selvklæbende kit = ”Abesnot”. Vi
sørger for at der ligger lidt klar på
værelset, hvis du skal bruge mere i løbet
af året må du selv købe ekstra !!
*Du skal medbringe: dyne, hovedpude
og 2 sæt sengelinned samt en
rullemadras på 80x200.
*Toiletgrej og vasketøjskurv.
*Sovepose & Liggeunderlag til ture og
fritid.
* Lille hængelås til aflåsning af dit
skab.
* Det kan være en god ide at medtage
bed rollers (højde ca. 20-25 cm.)Den kan
evt. anskaffes, når I har set hvordan
værelset er indrettet.

Om trivsels- og fællesture:
Vi vil tage ud på ture – både i trivselsgrupperne og som fællesture.
Du skal medbringe:
* En god funktionsklar cykel med lys, som
skal være i orden i hele skoleåret. Cyklen
skal allerede bruges den første uge, hvor
vi skal ud og udforske vores nærområde.
* Fornuftigt udetøj til både sol, regn og
blæst. Gerne solcreme.
*Fornuftigt
fodtøj,
og
evt.
Gummistøvler

Almindelige weekender:
De almindelige weekender begynder
fredag kl. 15.00
I disse weekender kan du tage hjem eller
holde weekend på skolen. Skal du være
på skolen i weekenden, skal du skrive
dig på weekendsedlen ved spisesalen
senest
onsdag
morgen
ved
morgenmaden.
Skal du med bussen fra skolen, skal
du også skrive dig på buslisten
onsdag morgen.
Du skal altså tage stilling til den
kommende weekend senest onsdag,
hvor der foregår en bindende
tilmelding.
Som udgangspunkt er man her hele
weekenden. Undtagelse herfra skal
helst undgås og kan kun ske ved
forældres henvendelse til skolens
kontor eller forstander.
Der er ikke aftensmad søndag, til elever
der har været hjemme på weekend
Tilbagekomst til skolen efter weekends og
ferie skal ske i tidsrummet 18.00 – 21.00.
Du skriver dig på en liste på
lærerværelset ved ankomst.
Er du et andet sted end på skolen i
weekender, regner vi med, at det er efter
aftale med dine forældre.

Forlængede weekender:
I forlængede weekender beder vi alle
tage hjem.
Bliveweekender:
Er weekender hvor alle elever er på
skolen. Der er i disse weekender undervisning.
Hvis du ikke kan komme tilbage til skolen
efter hjemrejse skal vi have besked fra
din mor eller far på tlf. 6251 1183.
VIGTIGT. I kan IKKE kontakte os via
mail i weekender, ferie & helligdage !!

Om at blaffe:
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Blaffer du i forbindelse med weekender
og andre ture, regner vi med, at det er
efter aftale med dine forældre.

Om kontakten mellem skole og
hjem:
Vi lægger vægt på en god kontakt mellem
skole og hjem. Forældre er altid
velkomne til at kontakte skolen.
Vibeke og Pernille på skolens kontor, vil
kunne svare på rigtigt meget.
Når I vil i kontakt med skolens kontor eller
forstanderen Lone, kan dette ske mellem
kl. 8.30 og kl. ca. 15.00.
Skolens tlf. nr. 6251 1183.
Du kan også sende en mail til:
kontor@langelandsefterskole.dk
Vi vil løbende orientere jer gennem
nyhedsbreve, hvori der også vil være
invitationer
og
programmer
til
forældredage og øvrige arrangementer.
Derfor er det vigtigt at vi har den
korrekte mailadresse. Er I i tvivl så
ring☺
Har man som forældre ikke mulighed for
at modtage nyhedsbrevet elektronisk,
skal man give besked til skolen.

tirsdags- og torsdagsarrangementer, er
på samme måde som undervisningen
obligatorisk.
Du skal være indstillet på at være med i
et fællesskab, hvor du bidrager med dit
nærvær i alle fælles sammenhænge.

Om måltiderne:
Vi spiser sammen alle sammen. Det er
også i disse sammenhænge at der er
udveksling af informationer.
Man skal være til stede ved morgenmad
og middagsmaden. Om aftenen kan man
gå efter registrering og meddelelser.
Du vælger i en periode om du vil være
veganer, vegetar eller kødspisende. Når
du har valgt er det bindende for alle
måltider i hele perioden.

Om skoleåret efter dette:
Da Langelands Efterskole er et etårs
kursus, skal du allerede nu overveje, om
du ønsker yderligere et år på efterskole.
Mange skoler er allerede nu ved at være
optaget for skoleåret 2019/20, så du skal
være ude nu, hvis du skal sikre dig en
plads. Hvis du overvejer 2 år på LE
drøfter vi det gerne ☺

Vi inviterer forældre til følgende
arrangementer:

Om uddannelses- og erhvervsvejledning:

Linieafslutning fredag d. 12. okt. 2018
Forældre/Samtaledag lør. d. 3.nov.2018
Årets store forestilling d. 2. – 3. februar
2019
Take PART Festival d. 22. juni 2019.
Skriv allerede nu disse datoer i jeres
kalendere.
Vi modtager gerne besøg i øvrigt.

Der vil være en grundig vejledning, hvor
du vil få hjælp til at blive afklaret om, hvad
du skal efter skoleåret.
Har du taget Folkeskolens Afgangsprøve, skal du medbringe en kopi af dit
prøvebevis, når du kommer. Dette skal
afleveres til Astrid som er vejleder.
Kommende 9. klasser skal medbringe
deres uddannelsesplan.

Om valgfag:

Brobygning foregår i uge 44.
Dette foregår i Svendborg.
Vi har ikke erhvervspraktik.

Valgfag vælges efter en præsentation i
den 1. uge, og skifter flere gange i løbet
af året.

Om fællesarrangementer:
Fællestime-, trivselsgruppe- og fællesmøder samt fællesarrangementer som

Gæster:
Du er meget velkommen til – I rimeligt
omfang- at have gæster på skolen i
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weekenden. Dog kun efter forudgående
aftale med weekendlærerne!!
Dine gæster deltager i aktiviteter og
praktiske opgaver på skolen på lige fod
med eleverne. Dog må du vente med at
have venner på besøg til efter
efterårsferien

Om forsikring:
Der kan ske uheld, som får forsikringsmæssige følger. Vore forsikringsforhold
oplyses således ifølge vor forsikringsmægler:
Skolen er forsikret mod ansvarspådragende forvoldt af skolen eller dennes
medarbejdere.
Skolen har ikke risikoen for elevens
medbragte tøj, bøger m.m., hvis dette
skulle blive ødelagt ved eksempelvis
brand eller tyveri. Eleven bærer risikoen
for ødelæggelse af skolens bygninger og
løsøre. Ovennævnte situationer er
normalt dækket af en almindelig familie /
indboforsikring. Dog skal man være
opmærksom på, at der som udgangspunkt ikke er forsikringsdækning for
skader forvoldt af eleven på selve
indlogeringsværelset; men kun skader
forvoldt på fællesarealer o.l.
Eleven bærer selv risikoen for ulykkestilfælde, som skolen ikke er ansvarlig
overfor, f.eks. hvis en elev får en bold i
ansigtet med tandskade til følge. En
sådan skade vil normalt være omfattet af
en privat ulykkesforsikring.
Ud fra ovennævnte forventes det at I dels
har en familieforsikring og dels har en
privat ulykkesforsikring.

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 fri fra undervisning,
fordi man f.eks. skal ud at rejse. Skal
man ud at rejse, vil man blive udmeldt
i perioden og genoptaget ved tilbagevenden. Der vil blive opkrævet fuld
betaling incl. det manglende statstilskud.
Gyldigt fravær fra undervisning og
skemalagte aktiviteter: Hjemme p.g.a.
sygdom, lægebesøg og specielle
mærkedage som runde fødselsdage
o. l. samt forhold der har med elevens
videreuddannelse at gøre.

Om skolens regel og samværsformer:
Vi er vant til elever, der er venlige,
tolerante og imødekommende over for
hinanden og skolens medarbejdere.
Indtagelse af alle former for rusmidler –
hash, alkohol m.m. – er uforeneligt med
at lave efterskole.
Overtrædelse er bortvisningsgrund.

Om natten:

Skolepengebetaling skal betales over
PBS. Denne ordning letter administrationen meget – både for jer og ikke
mindst for os.

Når vi er så mange mennesker i de
samme bygninger, er det vigtigt, at vi
tager hensyn til hinanden. Vi har den
holdning, at det er en menneskeret at
kunne få 8 timers søvn.
Vi drosler dagen ned kl. 22.00, hvor du
skal være på dit boområde. Musik må
efter dette tidspunkt ikke kunne høres
udenfor eget værelse. Du skal gøre dig
klar til natten og kl. 22.30 skal du være
natteklar. Kl. 23.00 skal lyset slukkes og
der skal være ro.
Har man brug for hjælp kontaktes nattelæreren.

Om fritagelse:

Om offentliggørelse:

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

Billeder af dig vil blive offentligt
tilgængelige på vor hjemmeside. Du vil

Om indbetaling af skolepenge:
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også blive optaget på film i andre
sammenhænge i forbindelse med dit
efterskoleophold.
Hvis du/I ikke vil optræde i ovennævnte sammenhænge, skal der gives
skriftlig besked til skolen.

Om kontakt i sommerferien:
Skolen er ferielukket i ugerne: 29-31.
Telefonsvareren vil blive af aflyttet en
gang dagligt.
Mails ses ikke før onsdag d. 1. august !!

Vi ser frem til et skoleår fyldt
med udfordringer, fællesskab og
gode oplevelser

Langelands
Efterskole
Lone Holme Jensen
Forstander
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