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Kære elever og forældre
Tiden nærmer sig, og I skal til at forberede jer på et efterskoleår. For
nogle bliver det 2. år på DHE, men for langt de fleste er det første år.
Der er en masse praktiske ting, der skal falde på plads for den enkelte,
og derfor har vi udarbejdet dette informationshæfte, så I kan læse om
de ting, vi mener er vigtige at vide, inden I starter på skolen søndag
den 8. august.
Vi har beskrevet lidt omkring vores holdninger og regler, og vi vil gerne
bede jer tage nogle gode snakke om dem derhjemme.
Der står også noget om nogle praktiske forhold, samt ting som I skal
huske at have med.
Vi glæder os til at se jer.

Program for den første uge:
De første tre dage vil blive kreative intro-dage, hvor samarbejde og
”lær hinanden at kende-aktiviteter” vil være i højsædet. De sidste to
dage vil være skemadage, så I også får mulighed for at opleve en normal
dag på skolen.
Endvidere bliver der orientering om rengøring, skolens skrevne regler,
dagens forløb, valgfagsorientering og meget mere.

Weekender:
På DHE har vi forskellige slags weekender:
1. Almindelige weekender: Eleverne kan tage hjem fredag kl. 15.15.
Der er et tilrettelagt program for de elever, der bliver på skolen.
2. Hvis der afholdes elevfest fredag og eleven deltager i festen, så må
eleven ikke komme tilbage til skolen inden søndag aften.
3. Bliveweekender (Obligatoriske weekender):
Alle elever skal være på skolen og deltage i flere store
arrangementer f.eks. gymnastikopvisning, udstilling, teater m.v.
4. Forlængede weekender: Eleverne har fri enten mandag med ankomst
senest kl. 21.30 eller fredag med hjemrejse torsdag kl. 15.15. Disse
weekender ligger typisk efter en bliveweekend.
5.
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Efter at have været hjemme på weekend, kommer eleverne tilbage på
skolen søndag aften tidligst kl. 18.30 og senest kl. 21.30.
Eleverne skal tilkendegive om de ønsker at blive på skolen i de
almindelige weekender eller tager hjem. Dette gøres, digitalt, på
skoleplan senest mandag middag i ugen op til weekenden.
Har eleven valgt at blive på skolen i weekenden, så er man her hele
weekenden og deltager i det tilrettelagte program.
Efter weekender og ferier samles elever og vagtlærere kl. 21.30 til
aftensamling.
Husk, at I forældre skal ringe til skolen søndag aften mellem kl. 18.30
og 21.30, hvis eleven er forsinket eller er syg/forhindret.
Vagtlærer træffes på tlf. 28 35 10 01 eller 97 35 40 44.

Fritagelse:
Det er vigtigt at understrege, at der af hensyn til arbejdsroen og
undervisningen, kun i meget få tilfælde vil blive givet fri udenfor ferier
og weekender.
Vi anmoder derfor om, at det kun bliver i sjældne tilfælde, eleverne
bedes fri fra undervisningen for at deltage i noget, der ligger uden for
skolens undervisningsplan.
Besøg hos speciallæger/tandlæger aftales til ferier eller forlængede
weekender i det omfang, det er muligt.
Skolens kontor giver tilladelse til fritagelse og forældrene skal derfor
henvende sig til kontoret.
OBS! Ved fritagelse i mere end 3 dage tilsendes regning for mistet
statsstøtte.
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Økonomi, skolepenge m.v.:
Skolepengene opdeles i 11 rater og bedes indbetalt den 1. i den
pågældende måned. Ønsker eleven ikke at deltage i Landsstævnet i
Svendborg 2022, vil der blive tilsendt et nyt betalingsopgørelse. Ønsker
en elev at stoppe samarbejdet inden skoleårets slutning, gælder
følgende regler:
1. Eleven har 3 ugers opsigelse. Det vil sige, at 3 uger efter, at I, som
forældre, har meddelt skolen, at eleven ønsker at forlade skolen, kan
eleven rejse, uden at det koster andet end normale skolepenge indtil
afrejsedagen.
2. Rejser eleven inden opsigelsesfristens udløb, bortfalder statsstøtten
fra opsigelsesdagen, og I er, som forældre, forpligtede til at betale
skolepenge fuldt ud (2.495,- kr. pr. uge) for den resterende del af
opsigelsesperioden (max. 3 uger).
Hvis der sker ødelæggelser på elevens værelse, er det eleverne på
værelset, der kollektivt står til ansvar. Det ødelagte skal meddeles
kontoret omgående, især hvis det menes, at andre har forårsaget
ødelæggelsen.
Fritagelse:
Ønsker I, som familie, at have eleven med på ferie i en anden uge end
de uger, hvor skolen holder ferie, meldes eleven ud af skolen i denne
uge, og I vil foruden skolepenge blive opkrævet det manglende tilskud
på ca. 3.000 kr. pr. uge.
Værelsesnøglen afleveres ved skoleårets afslutning. Såfremt dette ikke
sker, vil der blive opkrævet kr. 250,-
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Transport til og fra skolen/Efterskolebussen
Der kører tog og bus fra stationen i Skjern.
Har man brug for at komme med Efterskolebussen som kører fra Dhe til
København, med aflæsning flere steder, så læs mere om det på appen
Efterskolebussen eller på Facebook.

Telefon:
Ønsker I at komme i kontakt med skolen, træffes vi bedst mandag –
torsdag mellem kl. 8.30 og 15.00, fredag mellem 8.30 og 14.30.

Computer:
Eleven skal medbringe en brugbar PC-er eller Mac samt oplader.
Eleven har fri adgang til Officepakken og antivirus samt fri brug af
skolens printere.

Uddannelsesvejledning:
Skolen hjælper den enkelte elev med uddannelses- og
erhvervsvejledning. Ansøgningsskemaer til ungdomsuddannelserne
udfyldes online i februar måned, hvorefter DHE sørger for den videre
ekspedition.

Sygdom:
Som udgangspunkt står alle elever op og går morgentur. Herefter kan
man, efter aftale med en vagtlærer eller Mie Lindegaard, evt. få lov at
lægge sig syg, hvis man er skidt tilpas.
Eleven bliver tilset under sygdom, og den syge elev skal blive i sengen
indtil næste morgen.
Vi anbefaler at elever kommer hjem under sygdom, hvis det tager mere
end 1 dag.
Bliver eleven syg/skadet under ophold hjemme, skal skolen orienteres pr.
telefon. Har eleven behov for at blive tilset, skal dette ske ved egen
læge/lægevagt inden eleven kommer tilbage til skolen.
5

Skolen er tilknyttet et lægehus i Skjern, som tager sig af akutte skader
og sygdom. Husk sygesikringsbevis.
Lægekontakt foregår via Mie Lindegaard.

Forsikringsforhold:
Skolen har tegnet en erhvervsansvarsforsikring, som dækker person- og
tingskader på elever og deres effekter, hvis skolen har erstatningsansvar
i.h.t erstatningsansvarsloven.
Skolen har derudover også en elevulykkesforsikring.
Ulykkesforsikring incl. tandskadedækning, brilleskade m.v. er
dækkende, mens eleverne er under skolens opsyn eller på ture
arrangeret af skolen.
Elevers medbragte tøj, bøger m.m. er ikke dækket, hvis dette skulle
blive ødelagt ved eksempelvis brand eller tyveri, med mindre skolen er
erstatningsansvarlig.
Eleven bærer desuden ansvaret for ødelæggelse af skolens bygninger og
inventar/løsøre, og dette skal erstattes.
Ligeledes bærer eleven ansvar over for 3. mand.
Ovennævnte situationer er normalt dækket på en almindelig
familieforsikring/indboforsikring, dog skal man være opmærksom på, at
der som udgangspunkt ikke er forsikringsdækning for skader forvoldt af
eleven på eget værelse på efterskolen (indlogeringsværelse).
Når der er tale om en kostskole er det kun skader forvoldt på
fællesarealer o.l..
Skolen anbefaler på baggrund af ovennævnte, at elevens forældre dels
har en familieforsikring og dels en privat ulykkesforsikring.
Værdigenstande og kontantbeløb opbevares på egen risiko. Derfor
anbefaler vi, at eleverne opbevarer deres værdigenstande i skabet.
(låst)
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Ordensregler:
Skolens hovedregler fastslår:
⮚ at besøg mellem drenge og piger på værelserne kun må finde sted
på, de af skolen, anviste tidspunkter.
⮚ at eleverne ikke må opbevare eller drikke øl, vin og spiritus på skolen
eller på vej til og fra skole. Dette må heller ikke købes i butikkerne
her i byen. Alkohol kan heller ikke opbevares på skolen i forbindelse
med fester.
⮚ at der ikke må medbringes og anvendes nogen form for euforiserende
stoffer. Heller ikke i fritiden/weekender/ferier.
Ved mistanke har skolen ret til at lave en urintest.
⮚ at eleverne er medansvarlige for at opretholde en god og ordentlig
tone overfor hinanden og personalet.
⮚ at rygning ikke er tilladt. Ej heller opbevaring af tobak, snus, snuff
eller E-cigaretter.
⮚ at natterend ikke accepteres på DHE.
⮚ at landets lovgivning også gælder på DHE i forhold til tyveri, stafbare
handlinger, vold m.m.
⮚ at sex mellem eleverne ikke kan accepteres.
Overtræder eleven én af disse regler, kan det medføre, at vi stopper
samarbejdet, og eleven sendes hjem.

Andre holdninger og dagligdagsregler:
Der forefindes tekøkken med mikroovn, cooker og ovn.
Der må ikke medbringes elkedler, toaster og lign. køkkenapparater.
Vi har fællesområder på skolen med bl.a. tv, poolbord, bordfodbold,
m.v., som gerne må benyttes uden for undervisningstiden.
Alle skal have fodtøj på, når man færdes i spisesalen og køkkenet af
hensyn til hygiejne og sikkerhed.
Musikanlæg må ikke medbringes. Dog er højttalere tilladt. Der stilles
krav til, at støjniveauet holdes på et rimeligt niveau. Dette defineres i
samarbejde med kontaktlæreren.
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Indmeldelsesgebyret anvendes til flg.: Idrætstøj; t-shirt; gymnastiktøj
(opvisning); Højskolesangbogen, det store elevbillede, udflugter samt
årsskrift. (Gebyret tilbagebetales ikke ved udmelding).
Hver morgen kl. 07.05 - 07.15, hele året rundt, bliver eleverne krydset
af på morgenturen. Alle skal være tilbage på skolen inden kl. 7.15.
Herefter spiser eleverne morgenmad.

Vi gør opmærksom på, at vi lægger vægt på gymnastik som et fælles
oplevelsesfag, og at spring hører med til drenge-gymnastikken. Vi
forventer, at eleverne er i stand til at deltage aktivt i
gymnastikundervisningen og ved alle opvisninger. Vi har 4-5
gymnastiktimer om ugen og omkring 15 opvisninger, som hovedsageligt
ligger i weekenderne i marts – april.

Der vil, i årets start, være en kontaktgruppetur med overnatning.
Denne samt rejser og ekskursioner er obligatoriske.
10. klasse tager på en sprogrejse/studietur til Sydengland i april måned.
Her bliver eleverne indkvarteret hos engelske familier. Da denne tur er
væsentlig dyrere end 9. klasses tur til Berlin er der en ekstra betaling
på kr. 3.150, -som bliver en del af den månedlige betaling.
9. klasse er, inden for samme periode, på sprogrejse til Berlin.
Hvis elevens forældre ikke har samme adresse, er det muligt at få
tilsendt alle breve fra skolen pr. mail – undtaget økonomiske.
Henvendelse herom rettes til skolens kontor.

2.-års elever:
Efter efterårsferien beder vi om at få oplyst hvilke elever, der ønsker at
blive 2.-års elever næste skoleår. Der skal være taget endelig stilling til
dette inden 1. december 2021.
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Eleven skal medbringe:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cykel i lovlig og brugbar stand (husk cykellygter og lås)
Dyne, hovedpude, rullemadras (str. 90 x 200) og sengelinned
Sovepose, liggeunderlag
Håndklæder
Evt. Indendørs idrætssko
Idrætstøj / løbesko
Pænt tøj / sko til festlige lejligheder
Arbejdstøj, evt. arbejdsfodtøj
Regntøj
Badetøj
Vasketøjspose eller kurv evt. bedrollers
Lommeregner (kan købes på kontoret for 160 kr.) + øvrige tegne/skriveredskaber/saks
● Cykelhjelm
● Tøjbøjler
● Krus, flad tallerken, dyb tallerken/skål, kniv, gaffel, ske og teske
(skal benyttes på flere ture)

Vi ser frem til et godt og positivt samarbejde.
Venlig hilsen
Alle medarbejdere på DHE
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