
ELEV- OG FORÆLDREHÅNDBOG

A

AFBRYDELSE AF OPHOLD
Ved afbrydelse af efter skoleforløbet vil der blive opkrævet 4 ugers skolepenge til dækning af
driftstab. Til dette beløb er der ingen støtte fra undervisningsministeriet og kommunen. Dette
gælder også, hvis vi afbryder samarbejdet med eleven.

ALKOHOL OG EUFORISERENDE STOFFER
Indtagelse og opbevaring af beruselsesmidler er strengt forbudt og medfører bortvisning.
Ovenstående gælder også på rejse mellem hjem og skole. Ingen må møde beruset/påvirket
op på skolen. Det er ligeledes forbudt at have THC (det aktive stof i cannabis) i kroppen, og
skolen forbeholder sig ret til at foretage en test, hvis vi skønner at dette er til gavn for
samarbejdet og den enkelte elev.

ADFÆRD
Vi forventer en ordentlig omgangstone og en positiv indstilling. Alle hjælper til med at holde
skolen ren og pæn.

B

BADNING
Eleverne må bade ved stranden, når der er en lærer til stede.

BADNING/PERSONLIG HYGIEJNE
Eleverne skal som hovedregel gå i bad/vaske sig hver morgen samt efter
idrætsundervisningen. Ved al badning skal eleverne være energibevidste, dvs. spare på
vandet.

BESØG
Hvis en elev ønsker at få besøg hjemmefra, er det som regel tilladt. Besøg skal dog aftales
med vagtlæreren og familien i hvert enkelt tilfælde.

BLIVE-WEEKENDER
Da det er meget væsentligt, at alle elever bakker op om de efterskole oplevelser, som
styrker fællesskabsfølelsen blandt eleverne, fremhæves det hermed, at alle elever SKAL
blive på skolen i de blive-weekends, som fremgår af årskalenderen, som I får udleveret.

BUS
Offentlig bus til Bagenkop må benyttes



C

COMPUTERE M.M.
Man skal selv medbringe en bærbar PC eller Macbook og øvrigt IT-udstyr. Skolen sørger for,
at installere alle de nødvendige programmer til skolebrug. Hvis eleven oplever tekniske
udfordringer med sin computer, kan man midlertidigt låne en af skolen. På skolen er der
ansat en IT-medarbejder, som i dagligdagen er behjælpelig med udfordringer og problemer.
Hvis ikke man selv har mulighed for at medbringe egen computer, så kan man låne af
skolen, men denne computer må ikke være på værelset, men skal låses inde i klasselokalet.
Computeren skal afleveres i samme stand, som man modtog den.
Krav til computer: En taske til at transportere computeren i. Høretelefoner eller headset.
USB-stik.
Vi sørger for hjælpeprogrammerne.

CYKEL
Du skal medbringe cykel med lygter, således at vi kan planlægge friluftsarrangementer efter,
at alle har en cykel. Vi kræver, at alle har cykelhjelm med - og at den bruges. Ture til
Bagenkop foregår på cykel frem til efterårsferien og efter påskeferien.
Hvis en cykel trænger til reparation, forventer vi, at det bliver gjort hurtigst muligt.

D

DAGSPROGRAM OG SKEMA
- Vil blive udleveret

E
E-CIGARETTER
Er ikke tilladt

EGEN SENG
Du skal altid sove i egen seng. Det er i forhold til brandsikkerheden, så vi ved, hvor eleverne
er, hvis det uheldige skulle ske, at der skulle opstå brand.
Egen dyne skal også være i egen seng og kun der. Må ikke medbringes til fællesområderne
eller andre senge.

EFTERSKOLEBUSSEN
Efterskolebussen drives af Centrumturist.
Bussen kører, når eleverne har fri fredag og herned igen søndag.
Når vi har forlænget weekend, så kører bussen torsdag.
Download deres app på https://www.efterskolebussen.centrumturist.dk/home

https://www.efterskolebussen.centrumturist.dk/home


ELEVFESTER
Elevfester er et yndet indslag på de fleste efterskoler – også her på Magleby. I den
forbindelse er det meget vigtigt for efterskolen, at understrege følgende: Magleby
Efterskole er på ingen måde arrangør eller involveret i planlægning og afholdelse af
elevfester uden for skolen. Fester, arrangeret af eleverne, anses som private fester, og
er derfor forældrenes ansvar. Magleby Efterskole kan på ingen måde gøres ansvarlig
for hændelser ved elevfester.
Det er samtidig vigtigt at sige, at det selvfølgelig er godt og naturligt, at eleverne knytter
bånd og venskaber, der rækker ud over skolens rammer. At holde fest er naturligt, og noget
der skal læres.
Derfor er det vigtigt, at I som forældre, hjælper jeres unge mennesker med at få de bedste
erfaringer i trygge rammer. Støt op og hjælp til, så festlige oplevelser bliver gode for alle
elever.
Her på efterskolen vil vi skabe plads til at hjælpe eleverne med at få diskuteret gode rammer
for afholdelse af festerne.

EL-ARTIKLER
Det er ikke tilladt at medbringe mikrobølgeovn, køleskab, kaffemaskine eller lignende.
Der vil være elkedel og microovn til rådighed.

ELEKTRONIK
Al elektronik skal være slukket kl. 22.30.

ELEVPOST
Sendes til: Magleby Efterskole, Kirkeby 20, Magleby 5935 Bagenkop. Att. elevens navn.
Posten vil blive udleveret til aftensmaden.

ELEVRÅD
Der bliver valgt et elevråd i starten af skoleåret, hvor en lærer deltager. Elevrådet kan
komme med forslag, som vil blive drøftet i lærergruppen.

ERSTATNING
Eleven er økonomisk ansvarlig for ødelagt materiel. Ødelagte ting skal erstattes af
eleven/dennes forældre. Uheld af enhver art skal straks meddeles til personalet.
Erstatningen fratrækkes depositummet. Hvis der er ødelagt noget på værelset, og der ikke
er nogen, som melder sig, så bliver udgiften delt imellem dem, som bor på værelset.

F

FAGLIG TESTNING
For at kunne indplacere dig på et passende fagligt niveau, gennemføres der test i flere fag i
løbet af de første uger, du er på skolen.



FRI PÅ SKOLEDAGE
Det er vigtigt at have så få forsømmelser som muligt for at kunne følge godt med i
undervisningen og i efterskolelivet. Skal du have fri til rund fødselsdag, bryllup m.v.,
henstiller vi til, at du kommer så hurtigt som muligt tilbage til skolen.

FRITAGELSE FRA BEVÆGELSESAKTIVITETER
Kun ved skriftlig forældrehenvendelse til kontaktlærer og/eller lægeerklæring kan eleven
fritages fra bevægelsesaktiviteter eksempelvis cykel-, gå/løbeture og idrætsfag. Vi opfordrer
til, at eleverne er vant til at cykle og gå længere ture, inden de starter på skolen.

FORLÆNGET WEEKEND:
I skolens årskalender vil det fremgå hvilke weekender der er forlænget hvor eleverne holder
fri enten fredag eller mandag.

FORSIKRING
Skolen er forsikret mod ansvarspådragende forhold forvoldt af skolen eller dennes
medarbejdere.
Skolen har derimod ikke risikoen for elevernes medbragte tøj, bøger, elektronik m.m. hvis
dette skulle forsvinde eller blive ødelagt ved eksempelvis brand eller tyveri.
Eleverne bærer desuden risikoen for ødelæggelse af skolens bygninger og løsøre.
Ovennævnte situationer er normalt dækket på en almindelig familieforsikring/indboforsikring.
Endeligt bærer eleven selv risikoen for ulykkestilfælde, som skolen ikke er ansvarlige
overfor, eksempelvis hvis en elev får en bold i ansigtet og knækker en tand eller lignende.
En sådan skade vil normalt være omfattet af en privat ulykkesforsikring.
Skolen anbefaler, på baggrund af ovennævnte, at elevens forældre dels har en
familieforsikring og dels en privat ulykkesforsikring.

FORLADE EFTERSKOLEN
Forlader du skolens område, skal du give besked til vagtlæreren eller kontaktlærer.
Skolen kan ikke påtage sig ansvaret for elever, der er bortrejst.

G

GÆSTER
Piger og drenge må komme på hinandens værelser fra kl. 7.30 til kl. 21.00. Hvis du ønsker
udefra kommende gæster, skal det aftales og godkendes på forhånd af vagtlærer eller
kontaktlærer. Kæreste besøg udefra er ikke tilladt.

H

HJEMMESIDE OG FACEBOOK
Vi har en hjemmeside og Facebook-side som løbende opdateres med billeder og andet fra
aktiviteter her på efterskolen. Alle billeder/videoer bliver godkendt af de lærere, som har
ansvaret for siderne. Der vil således ikke blive lagt billeder ud, som er uetiske eller



ufordelagtige for eleven. I Ansøgningsskemaet har I givet tilsagn om vi må benytte billeder,
og ellers tager vi hensyn til jeres evt. nej til dette.

HUSDYR
Det er ikke tilladt at holde husdyr på værelserne.

HUSKELISTE
● Almindeligt hverdagstøj
● Overtøj og sko til årstiden
● Regntøj og gummistøvler
● Bøjler til skabet
● Toiletsager
● Håndklæder og badetøj
● Idrætstøj (udendørs løbesko og løbetøj)
● Arbejdstøj (til kunst og håndværk)
● Dyne og hovedpude
● Sengetøj og lagen (to sæt)
● Sovepose
● Lovlig cykel med lygter, lappegrej og pumpe
● Cykelhjelm
● Skoletaske
● Hængelås til skab
● Bærbar computer og høretelefoner med mikrofon
● Penalhus med skriveredskaber
● Vinkelmåler, tegnetrekant og passer
● Lommeregner med X^2, √, farver osv.
● Drikkedunk
● Medicin (også håndkøb som smertestillende, allergimedicin mv.)

HANDEL MED HINANDEN
Elever må ikke låne penge ud eller handle med hinanden.

I

INFORMATION
Nyheder og månedsnyt formidles via skolens forældreintra “Viggo”.

INTERNET
Der er trådløst internet på skolen.

IT I UNDERVISNINGEN
På efterskolen anvendes IT som det vigtigste værktøj i undervisningen. Computer, tablets og
smartphones er en naturlig del af hverdagen, og skolen prioriterer derfor dette meget højt. Vi
anvender forskellige hjælpeprogrammer, som kan støtte de unge i at udføre de opgaver,
som de møder i undervisningen. Vi har som målsætning, at de unge lærer at bruge disse



programmer på et meget højt niveau, og at de kan anvende disse færdigheder i de
uddannelser og det arbejdsliv, som venter dem.

J

K

KNALLERT/SCOOTER/ELLØBEHJUL
Knallerter samt scooter og elløbehjul må kun bruges i forbindelse med transport til og fra
skolen.
Vi har ingen opbevaringsmuligheder.

KONFIRMATION
Enkelte elever kommer fra kommuner med konfirmation i 8. kl. Der er mulighed for at gå til
konfirmationsforberedelse i Magleby kirke for så at blive konfirmeret i hjem sognets kirke. I
så fald vil skolen gerne have besked inden sommerferien.

KONTAKTLÆRER
Alle elever har en kontaktlærer og en kontaktgruppe. Kontaktlærer er bindeled mellem hjem
og skole. Alle henvendelser sendes til kontaktlæreren, som så sender dem videre, hvis
han/hun ikke kan svare. Kontaktlæreren kontaktes via Viggo.

KONTAKT
Kontorets telefon; 62 56 11 20 er åben mandag - torsdag fra kl. 8.00-14. Fredag fra
10.00-13.00. Udenfor disse tidspunkter kan der sendes besked på mail til kontor@mafe.dk
Vagttelefonen åbner efter endt undervisning, normalt 15.00. vagttelefonen; 20 46 42 33.
I weekenderne kan vagten også træffes på vagttelefonen
I er altid velkomne til at maile til kontoret på kontor@mafe.dk
Vi gør opmærksom på, at I ikke altid kan få kontakt til en lærer, når I ringer til os, da de kan
være ude i klasserne til undervisning eller lign.
Så derfor vil vi gerne, at I sender mail direkte til den lærer, som I ønsker, at få fat på og
vedkommende vil kontakte jer på et senere tidspunkt.

KONTORET
Kontoret er åbent fra 12.00-13.00 for elever.

KOSTPOLITIK:
Skolen har en kostpolitik som alle elever og forældre præsenteres for før skolestart.

KØKKENTJANSEN:
Alle elever kommer i løbet af et skoleår i køkkenet. Når man er i køkkenet, tages man ud af
undervisningen.
Køkkentjansen er to dages vagt og tre dages vagt

mailto:kontor@mafe.dk


L

LOMMEPENGE
Du skal selv have styr på dine lommepenge. Vi anbefaler, at du bruger et hævekort, hvor der
nemt kan overføres penge til evt. via Mobil Pay, og som du kan bruge ved indkøb. På den
måde kan du undgå at have mange kontanter på dig.

LÆGEBESØG
Vi henstiller til, at lægebesøg foretages i de forlængede weekender. Har du behov for akut
lægekonsultation, skal du henvende dig til din underviser eller vagtlærer og derefter gå på
kontoret.

M

MEDICIN
Ingen form for medicin må opbevares på værelset med mindre dette er specielt aftalt. Eleven
skal selv medbringe medicin til eget behov, også smertestillende. Medicin afleveres til
kontaktlæreren ved ankomst. Aftaler omkring medicin, som eleven skal indtage dagligt, laves
med kontaktlæreren. Medicin opbevares i aflåst skab, og der føres registrering over, hvad
der udleveres.

MIDLERTIDIG AFBRYDELSE AF EFTERSKOLEOPHOLD
Ifølge Efterskoleloven har vi pligt til at udmelde eleven ved midlertidig afbrydelse af
skoleopholdet f.eks. i forbindelse med privat ferierejse. Da dette er forbundet med
økonomisk tab, ser vi os nødsaget til at opkræve 3500 kr. pr. påbegyndt uge for en
sådan fritagelse.

MOBILTELEFON
Mobiltelefonen må ikke tages frem eller anvendes i fælles sammenhænge såsom ved
spisning og fælles arrangementer. I undervisningen benyttes mobiltelefonen kun ifølge aftale
med læreren. Telefonen må ikke benyttes efter godnat kl. 22.30 og til kl. 7. dagen efter.
Vi gør opmærksom på, at opkald til elevernes mobiltelefoner kun bedes foretaget efter kl.
15.30 og inden kl. 22.00.
Mobilfrie dage kan efter fælles aftale forefindes.

MOBNING
Vi accepterer ikke mobning, og ser meget alvorligt på det, hvis vi oplever mobning her på
skolen.

MUSIKANLÆG/TRANSPORTABLE HØJTALERE
Mindre musikanlæg og lign. må medbringes og bruges på værelset. Der skal naturligvis
tages hensyn til både de øvrige elever og skolens naboer ved at bruge passende volumen.



MØDEPLIGT
Der er mødepligt til alle måltider, alle undervisningstimer og alle arrangementer.

MÅLTIDER
Alle forsøger at spise lidt af det hele til alle måltider. Mandag morgen vil man kunne se på
Viggo, hvad der serveres i løbet af ugen.
For at være aktiv efterskoleelev skal der tilføres energi, og derfor forventer vi at alle spiser
med til måltidet.

N

NØGLER
Du får ved ankomsten udleveret en nøgle, som du er ansvarlig for. Det koster 250 kr. at
miste sin nøgle.

NATTEVAGT
Mellem kl. 23.00 og 7.00 samt i weekenderne varetages tilsynet af en lærer. Nattevagten
sover på skolen eller i huset ved siden af, og er tilkaldevagt ved akut sygdom eller lignende,
som ikke kan vente til næste morgen.

O

OPBEVARING AF VÆRDIER
Kontanter og f.eks. rejsekort kan altid opbevares på kontoret.
Alle elever har et låsbart skab. Husk hængelås til dette skab.

OPTAGELSE SOM 2. ÅRS ELEV
Det er fantastisk, at vi på Magleby Efterskole har en del 2. års elever. Det giver god mening
både menneskeligt og fagligt. Det kræver dog både energi og vilje at holde motivationen
oppe et år mere på efterskole. Desuden forventer vi nogle bestemte ting af vores 2. års
elever, fordi disse elever er vigtige kulturbærere. Derfor bedes I orientere jer i nedenstående
optagelseskrav og procedure, hvis I overvejer at søge et 2. år.
Optagelseskrav:

- Eleven skal være tydeligt og indre motiveret for et år mere både socialt og fagligt
- Eleven vurderes at ville have gavn af et år mere socialt og fagligt
- Eleven kan og vil videreføre skolens kerneværdier omkring tillid, dialog og fællesskab



P

PRAKTIK OG BROBYGNING
Praktik kan aftales med kontaktlærer, hvis man ønsker dette.
Brobygning foregår i uge 46.
I forbindelse med praktik/brobygning kan der forventes transportudgifter, som eleven selv
skal afholde.

PÅ VÆRELSET
Stearinlys, kaffemaskine, elkedel, toaster o.lign. er ikke tilladt - jvf. brandmyndighederne.
Mad på værelset er ikke tilladt
TV er ikke tilladt

Q
R

RENGØRING
Elev Værelserne gøres rene dagligt og ligeså på fællesarealer om morgenen.
I løbet af skoleåret er der også indlagt tidspunkter med ekstra grundig rengøring.
Som forældre må I meget gerne spørge til rengøringen og være med til at holde øje med, at
værelset og gangen er ryddeligt og rent, når I henter/afleverer jeres datter/søn på skolen.

RYGNING
Rygning er forbudt

S

SEX
Der må ikke dyrkes sex på skolen

SKOLEN ER LUKKET
- Uge 42 (efterårsferien, elever retur d. 23 oktober fra kl. 20.00)
- Juleferie (21. december - 3. januar - elever retur d. 3. januar fra kl. 20.00)
- Vinterferie (13. februar - 19 februar - elever retur d. 19. februar fra kl. 20.00)

SKOLETØJ
Eleven får ved skolestart udleveret en skoledragt bestående af trøje og bukser. Dette tøj skal
bl.a. bruges, når vi er ude af huset. Det forventes derfor, at tøjet holdes i god stand og pænt
hele skoleåret. Begge dele skal i hverdagen være på skolen, så de er klar til brug.

SLIK, CHIPS OG LIGN.



Det er tilladt at nyde slik, chips og lignende på værelserne. I weekenderne må det
medbringes i dagligstuen og i fællesrum.

SNUS
Snus er forbudt.

STILLETIME
Der er stilletime fra kl. 19.00-20.00, hvor der skal være ro på værelser til lektier eller
fordybelse. Vagtlæren kommer rundt og hjælper med lektier eller en lille snak.

SYGDOM
Hvis du føler dig for dårlig til undervisning, skal du sygemelde dig til læreren, som du har i
første undervisningstime. Hvis du er meldt syg, skal du opholde dig på værelset resten af
dagen, og du må ikke have gæster. Hvis du er syg mere end én dag, bliver du sendt hjem.
Hvis din sygdom er meget smitsom bliver du sendt hjem med det samme. Ex. opkast.
Hvis du er forhindret i at møde pga. sygdom eller lignende, skal skolens vagtlærer have
besked.

SYGETRANSPORT
Skolen sørger for transport ved akut opstået sygdom eller skade, men I skal som forældre
komme til lægevagten, så hurtigt som muligt. Det er forældrenes eget ansvar at arrangere
og afholde udgiften til anden sygetransport eksempelvis forløb ved fysioterapeut, psykolog
eller lign.

T
TANDLÆGE
Vi henstiller ligeledes til, at skole tandlægebesøg - så vidt det er muligt - lægges i forbindelse
med forlængede weekender for at undgå forsømmelse fra undervisningen.

U

V

VALGFAG

Vaglfagsperioderne er flg.:
- skolestart til efterårsferien
- efterårsferien til juleferien
- juleferien til påskeferien
- påskeferien til sommer

VASK



Eleverne har mulighed for selv at vaske tøj i skolens industri vaskemaskine og tørretumbler,
samt i to små maskiner. Vaskekort kan lånes af vagtlæreren til industrimaskinen.
Eleverne må ikke fylde vaskepulver/skyllemiddel i industrivaskemaskinen, da det sker
automatisk.
I skal selv medbringe vaskepulver og skyllemiddel til de små maskiner.

VIGGO
Måske har I førhen brugt intranet til skriftlig kommunikation til/fra jeres barns skole.
Vores intranet hedder Viggo.
I Viggo kan I maile til alle ansatte på skolen, se  jeres barns fravær, og hvis der er andre
Viggo finder I på: mafe.viggo.dk
Så kommer I ind på denne login-side.

Koden er sendt til den email, I har skrevet på ansøgningsskemaet.  Koden afsendes primo
august.

Det kan nogle gange være svært at træffe f.eks. dit barns kontaktlærer, når I ringer til os.
Han/hun kan være ude i undervisning eller ikke til stede på skolen. Så kan mailen i Viggo
være en god måde at få kontakt til os. (også hvis det er udenfor tlf-tiden).

VÆRELSES ORDEN



Værelset er et fristed for dets beboere. Man skal derfor kun komme på andres værelser, hvis
man er velkommen. Alle elever har et låsbart skab til opbevaring af værdigenstande. Hvis
man spiller musik skal der tages hensyn til de andre beboere.
Adgang til andre værelser er kun hvis man er inviteret.

VÅBEN
Det er ikke tilladt at have våben på værelserne. Heller ikke bueudstyr og knive. Det skal
afleveres til faglærerne, som opbevarer det i aflåste rum på skolen.

W
WEEKEND
Hvis man ønsker at være på skolen i weekenden skal man udfylde en afkrydsningsliste
senest tirsdag morgen
Eleverne kan tidligst afhentes kl. 14.30 om fredagen, og eleverne kan tidligst komme retur til
skolen efter weekend kl. 20 om søndagen, og skal senest være her kl. 22.00.

X
Y
Z
Æ
Ø
Å


