Lad det ikke blive ved drømmen...

HÅRSL EV EFTERSKOLE
– UDFORDRING OG UDVIKLING

Tak, fordi du interesserer dig for Hårslev Efterskole.
Som skolens forstander gennem snart ti år vil jeg gerne fortælle dig lidt om Hårslev Efterskole.
- Ganske kort, så er Hårslev Efterskole en meget moderne, seriøs og ualmindelig efterskole. Vi har linjer
i såvel musik, idræt, drama, kreativ, medie som friluftsliv, og vores brede elevsammensætning giver en
meget værdifuld og inspirerende hverdag, hvor alle kan lære af hinanden. Vores elever har et ønske om
at gøre det godt i skolen, og vil samtidig gerne bruge fritiden på deres nye venner i et nært efterskolemiljø
med plads til kreative, musiske og kropslige aktiviteter.
I disse år oplever Hårslev Efterskole en stor søgning. Det, tror jeg, skyldes mange ting. Blandt andet har
vi en elevsammensætning med mange interesser repræsenteret. Vi er ligeledes en mindre efterskole
med under 100 elever, og endeligt ser skolens medarbejdere det værdifulde i, at denne skolestørrelse og
elevmangfoldighed giver plads til, at du som elev kan udvikle dig ualmindeligt godt i trygge rammer med
meget nærhed og med nærværende lærere.
På Hårslev Efterskole, har du ikke mulighed for at ”gemme dig”. Alle kender til hinanden, og vi voksne
på skolen har rigtig gode forudsætninger for at støtte op om hver enkelt elev.
I denne mappe finder du informationer om Hårslev Efterskole samt en blanket vedrørende tilmelding til
optagelsesmøde. Når vi har modtaget dit ønske om optagelse på efterskolen, vender vi hurtigt tilbage
med et forslag til dato for dette optagelsesmøde.
Man behøver ikke særlige forudsætninger for at blive optaget som elev på Hårslev Efterskole. Alle kan
søge om optagelse på skolen, men det er vigtigt, at interesserede elever bakker op om Hårslev Efterskoles regler samt værdier og gerne vil gøre en positiv forskel for hinanden.
Ring eller skriv en mail til vores kontor, så vi kan aftale et tidspunkt, hvor I kan komme og besøge os.
Vi vil gerne bidrage til, at dine efterskoledrømme kan blive til virkelighed.

Med venlig hilsen

Rasmus Biørn
Forstander
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HÅRSL EV EFTERSKOLE
– BOGLIG UNDER VISNING, LINJEFAG, VALGFAG, FÆLLESAFTNER, UDFLUGTER,
LEJRSKOLE, SANG OG MEGET, MEGET MERE.

BELIGGENHED
Hårslev Efterskole er beliggende i den lille landsby Hårslev ved Fuglebjerg mellem Næstved og Slagelse.
Når du skal til og fra skolen, er der gode trafikforbindelser via Fuglebjerg til såvel Slagelse som Næstved.
UNDER VISNINGEN
På Hårslev Efterskole tilbyder vi undervisning i de prøveforberedende fag efter gældende regler i 9. og
10. klasse. Sangtime og fællessamling er obligatorisk for alle elever, ligesom alle elever skal vælge linjefag
samt et antal valgfag. Alle elever skal have mindst et bevægelsesfag.
Hårslev Efterskole tilbyder ikke specialundervisning, men har du nogle særlige behov, og ønsker du optagelse på Hårslev Efterskole, anbefaler vi, at du henvender dig til os for en snak om dine behov og muligheder for støtte. På Hårslev Efterskole foregår meget af undervisningen med brug af internet og computer, og derfor anbefaler vi, at du medbringer egen bærbar computer. Har du ikke en bærbar computer,
kan du låne en fuld funktionsdygtig computer af skolen.
AFGANGSBEVIS
Når skoleåret er slut får alle elever et afgangsbevis med årskarakterer og prøvekarakterer. Alle elever får
også en personlig udtalelse, som du kan bruge, når du senere vil søge fx. studiejob eller praktikplads.
DAGLIGDAG
Efter morgenmad og oprydning på eget værelse begynder undervisningen kl. 8:00. Der er boglige timer
hele formiddagen, dog afbrudt af fællessamling og en mindre pause. Til middag samles vi alle til fælles
spisning i spisesalen, hvorefter der er en lidt længere pause. Efter middagspausen er der igen
undervisning med bl.a. valgfags- og linjefagsundervisning.
Aftensmaden indtages som buffet i spisesalen, og derpå skal du have stilletid, hvor du kan lave lektier
eller slappe af. I stilletiden opholder skolens elever sig på eget værelse eller i et lokale med dagens
vagtlærere.
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FRITID OG WEEKENDER
Aftenerne og weekenderne består af aktiviteter, som elever eller lærere planlægger. Når du er elev på
Hårslev Efterskole, er du velkommen til at benytte skolens mange faciliteter i både fritiden og weekenderne. Vi lægger vægt på, at skolens elever selv kan administrere fritiden til hverdag og i weekenderne.
På Hårslev Efterskole vælger mange elever at blive på skolen i weekenderne. Der vil være enkelte
weekender, som i udgangspunktet er elevfrie, og tilsvarende nogle, hvor alle elever skal blive på skolen.
I weekenderne har du mulighed for at være lidt længere oppe om aftenen og for at sove længere om
morgenen. Som til hverdag har du mødepligt til måltider og planlagte aktiviteter, og der vil som
minimum være planlagt en aktivitet lørdag og en aktivitet søndag.
STÆVNER OG ARRANGEMENTER
For os på Hårslev Efterskole er det værdifuldt at deltage i stævner og arrangementer i samarbejde med
andre efterskoler - bl.a. i fodbold, volleyball og basket. Vi deltager gerne i enkelte mere lokale løb, og
vi er selv værter ved et triatlonstævne, hvor skolens elever deltager aktivt eller hjælper til med praktiske
opgaver. Som elev på Hårslev Efterskole vil du endvidere opleve foredragsaftener, emnedage, linjedage,
musikalske forestillinger, fælles kordag, musiktræf og en stor fælles teaterforestilling, som vi viser for en
lang række andre skoler og naturligvis for familie samt øvrige interesserede.
LINJEFAG
På Hårslev Efterskole vælger du dit linjefag for et halvt år ad gangen, og der er seks linjer at vælge
mellem. Vi garanterer, at du får dit første ønske om linjefag opfyldt mindst det ene halve år.

MERE OM LINJERNE
MUSIKLIN JEN
Vælger du musiklinjen, vil du blive undervist i rytmisk sammenspil med fokus på forskellige genrer og
stilarter. Desuden vil du få grundlæggende rytme– og instrumentundervisning samt musikteori. Elever på
musiklinjen samarbejder i foråret med dramalinjens elever om en teaterforestilling, som vi tager på turné
med. Musiklinjen er for dig, der ønsker at være seriøs omkring musikken. Du vil få indblik i musikkens
mange facetter, og du vil få værktøjer til fremtidig brug. Det vil være en hjælp, men er ikke en betingelse,
hvis du i forvejen spiller et instrument.
DRAMALINJEN
Dramalinjen er for dig, der gerne vil finde svar på nogle af de spørgsmål, som opstår, når man skal lave
en god teaterforestilling og give sit publikum en god teateroplevelse. Du skal vælge dramalinjen, hvis du
gerne vil lege, lave dramaøvelser, karakterarbejde og arbejde med forskellige teatergenrer.
Du kommer til at eksperimentere med dramaet og dets virkemidler, og mindre forestillinger vil blive til via
eksperimenterne, interessen og nysgerrigheden indenfor faget.
I foråret laver vi sammen med elever fra musiklinjen en musik- og teaterforestilling, som vi tager på turné
med.
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IDRÆTSLINJEN
Hvis du interesserer dig bredt for faget idræt og godt kan lide at bevæge dig, er idrætslinjen måske
noget for dig. På linjen vil du blive undervist i forskellige idrætsdiscipliner såsom boldspil og ketchersport.
Derudover vil du blive introduceret for idrættens verden gennem undervisning i f.eks. kricket, atletik,
orienteringsløb, styrketræning og triatlon. Der vil også blive afsat tid til undervisning i anatomi, fysiologi
og træningslære, og du vil få mulighed for at teste egen fysiske form.
FRILUFTSLIVSLINJEN
Friluftslivslinjen er for dig, der gerne vil ud og opleve naturen, og som ikke er bange for at blive snavset eller
komme til at lugte af røg. Den flotte og varierede natur omkring os giver mulighed for udfoldelse både til
vands og til lands. Du vil både komme på cykel-, vandre-, sejl-, klatre-, og teltture. På skolen har vi to
sheltere og en lejrplads, hvor du vil blive undervist i forskellige former for lejrliv og lære om primitiv mad,
bivuakbygning og brug og bevarelse af naturen.
KREATIV
Vælger du kreativlinjen kommer du til at tegne, male og sy samt arbejde med farver og udtryk i mange
forskellige materialer. Det kan f.eks. være ståltråd, papmache, gips og papir. Vi lægge vægt på, at du får
et grundigt kendskab til behandling af materialer og værktøj. Du vil komme til at arbejde med de
grundlæggende færdigheder inden for design, tekstil og keramik, og på kreativlinjen laver vi vore egne
udstillinger. På linjen undervises i både kunsthistorie og kunstteori.
MEDIELINJEN
Du skal vælge medielinjen, hvis du interesserer dig for computere, filmproduktion og fotografering. På
medielinjen arbejder vi med flere forskellige medier, og du vil bl.a. stifte bekendtskab med billed- og videoredigering, filmkonstruktion, herunder bl.a. manuskriptskrivning, kameraføring, lyd- og lyssætning.
Du skal både arbejde individuelt og i mindre grupper med vægten lagt på først og fremmest den praktiske
side. Skolen har et veludstyret medielokale med bl.a. kraftige computere, digitale kameraer og scannere.
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CAMBRIDGE ENGELSK
På Hårslev Efterskole vil vi gerne give vore elever de bedste muligheder for at blive dygtige til engelsk.
Derfor kan du vælge Cambridge Engelsk som valgfag hos os og få 1½ times ekstra engelskundervisning
om ugen. Der er mødepligt til faget.
Målet med Cambridge Engelsk er at du:
• bliver bedre til at tale, læse, forstå og skrive engelsk
• udvider dit ordforråd væsentligt
• træner din forståelse af talt og skrevet engelsk
• lærer hvordan du finder informationer i aviser og lignende
• lærer at overskue en avisartikel og andre teksttyper
Der arbejdes udelukkende med tekster, film og lyd fra den virkelige verden, dvs. materialer som
ikke er lavet til undervisningsbrug.
Hvis du har mod på det, kan du afslutte faget med en internationalt anerkendt eksamen fra
University of Cambridge i England, men dette er ikke noget krav. Det koster ca. 2000 kr. i egenbetaling at
afslutte faget med denne eksamen.
Eksamen består af 5 separate dele:
• en samtale af ca. 15 minutters varighed
• en lytteøvelse, hvor man undervejs laver en skriftlig besvarelse, som viser om væsentlige dele af
den hørte samtale er forstået
• en prøve som indeholder ca. 65 spørgsmål om brugen af det engelske sprog, korrekt ordvalg o.l.
• en læsetest med tilhørende afkrydsningsskema
• en skriftlig prøve af 1 time og 40 minutters varighed
Eksamen bliver efterfølgende sendt til Cambridge i England og bliver dér bedømt til en samlet
karakter. Består du alle 5 dele, vil du efterfølgende få et diplom tilsendt.
VALGFAG
Udover de prøveforberedende fag og linjefagene skal du som elev på Hårslev Efterskole have valgfag.
Du vil blive tilbudt at vælge to valgfag, som varer i et halvt år, hvorpå du igen tilbydes en række valgfag.
Valgfagene kan variere fra år til år, men typiske valgfag er: Fodbold, basketball, badminton, volleyball,
maleri, textildesign, keramik, sammenspil, begynderguitar, teatersminke, teatersport, filmkundskab,
aerobic, triatlon, krop/sundhed og zumba.
LEJRSKOLE
I løbet af vinteren tager vi på en fælles skitur, hvor der rettes fokus på langrend og alpint skiløb og på at
nyde den fantastiske natur. På denne tur vil du enten få mulighed for at lære skiløb helt fra bunden,
eller du vil kunne videreudvikle dine færdigheder. Skituren er et af årets helt store højdepunkter. Den er
vigtig både for fællesskabet og for dig.
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TEATERPROJEKT
En gang årligt opsætter vi, elever og lærere, en storslået teaterforestilling. Vi har afsat to uger til dette
projekt, hvoraf den ene bruges til at gøre alt klart til forestillingen, og den følgende til at vise forestillingen
for familier, venner, skolens bagland, andre skoler og andre efterskoler. Dette store projekt giver både en
stor oplevelse af fællesskab, og samtidig en mulighed for, at du kan blive udfordret og udvikle dig.
VÆRELSER
På Hårslev Efterskole bor du på enten to- eller trepersonersværelse. Sammen med dine værelseskammerater sørger du selv for almindelig ryddelighed, ligesom du også selv skal gøre rent.
SYGDOM
Bliver du syg på efterskolen, skal du selv melde det til vagtlæreren i forbindelse med morgenmaden,
hvorefter behovet for hvile, lægebesøg eller medicinering vurderes sammen med dig. Bliver du syg i løbet
af dagen, skal du sige det til en lærer. Syge elever tilses af skolens personale i løbet af dagen. Hvis du er
syg på skolen, må du ikke forlade dit værelse eller have andre elever på besøg på dit værelse.
ORDENSREGLER
På Hårslev Efterskole lever du sammen med mange mennesker. For at det kan lade sig gøre på en god
måde er der en række regler, som alle skal overholde. Selv om disse regler er indlysende for langt de
fleste, orienteres du for en sikkerheds skyld om nogle af dem her:
• Du skal vise respekt og ansvar overfor skolen og de mennesker du møder
• Du skal være interesseret i at gå i skole
• Du skal medvirke positivt til et godt fællesskab
• Du skal deltage i løsningen af praktiske opgaver
• Du skal komme til tiden og har mødepligt til undervisning, måltider og arrangementer
• Hårslev Efterskole er røgfri, og derfor er det ikke er tilladt at ryge, mens du er elev på skolen
• Du må ikke have sex på skolen.
• Du må ikke besidde eller indtage øl, spiritus, tobak eller andre former for euforiserende stoffer
• Drenge og piger bor på hver deres værelser, men I må besøge hinanden i fritiden mellem
kl. 08:00 og kl. 22:00
Hvis du overtræder Hårslev Efterskoles regler, risikerer du at blive bortvist fra skolen.
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ER HÅRSLEV EFTERSKOLE NOGET FOR DIG?
INDMELDELSE OG OPTAGELSESMØDE
Indmeldelse sker for et år ad gangen. Hvis du er interesseret i at blive elev på Hårslev Efterskole, skal du
tilmeldes et optagelsesmøde. Det gør du ved, sammen med dine forældre / værge, at udfylde og indsende blanketten, som er vedlagt denne brochure, eller du kan tilmelde dig via skolens hjemmeside. Alle
elever skal som udgangspunkt, inden de optages på skolen, have været til optagelsesmøde på skolen.
Særlige aftaler laver vi dog med bl.a. udenlandsboende elever. I løbet af året inviterer vi til optagelsesmøde på Hårslev Efterskole. Ved disse møder får du og din familie en rundvisning på skolen af skolens
elever, og I vil få en introduktion til skolens hverdag af skolens lærere/ledelse. Til disse møder inviterer vi
flere familier. Har du behov for en individuel samtale, kan vi sagtens imødekomme dette, ligesom vi også
kan arrangere optagelsesmøder på andre tidspunkter. Formålet med dette møde er, at I, elev og forældre, og vi voksne på skolen kan vurdere, om Hårslev Efterskole er den rette skole, og om vi kan leve op
til jeres forventninger. Hvis vi alle efter optagelsesmødet vurderer, at skolen er det rette sted, og at du kan
optages på skolen, indbetales et indmeldelsesgebyr og et depositum. Tilmeldingen betragtes som endelig, når indmeldelsesgebyret er betalt.
BETALING
Statstilskud og egenbetaling for skoleåret beregnes ud fra forældrenes samlede personlige indkomst i det
andet kalenderår forud for det kalenderår, hvor skoleåret begynder. Nærmere information om bekendtgørelsen om elevstøtte til elever på efterskoler kan findes på: www.uvm.dk eller www.efterskole.dk/
oekonomi. Skolens kontor kan ligeledes være behjælpelig med oplysninger omkring dette. Betalingen for
skoleopholdet dækker undervisning, ture, lejrskole, kost og logi.
HVIS DU FORTRYDER
Hvis der sker udmeldelse i utide, tabes det indbetalte depositum.
Hvis du er påbegyndt skoleopholdet og opholdet afbrydes undervejs, er prisen 4 ugers skolepenge.
VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING
Når du har gennemført skoleåret, tilbagebetaler Hårslev Efterskole det indbetalte depositum med fradrag
af evt. skader, manglende bøger, vaskeordning, blå bog, DGI-sangbog m.m.
SKOLENS HJEMMESIDE
På nettet finder du os på www.haarslevefterskole.dk. På denne hjemmeside finder du rigtig mange
oplysninger om skolen og dagens gang. Der er links til arrangementer, nyhedsbreve, skolekredsen og
meget mere. Derudover findes der altid oplysninger om igangværende uges program og seneste nyheder.
Der findes også en lang række billeder taget i forbindelse med aktiviteter på skolen.
HÅRSLEV EFTERSKOLE PÅ FACEBOOK
Hvis du og din familie følger Hårslev Efterskole på Facebook er I hurtigt opdaterede med nyheder og
billeder fra livet på Hårslev Efterskole. Det er både underholdende og informativt. Det er en utrolig god ide
at følge os her, men selvfølgelig ikke noget must.
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TILMELDING TIL OPTAGELSESMØDE
HÅRSLEV EFTERSKOLE
Hårslevvej 33
4262 Sandved
Tlf: 24 44 62 66
info@haarslevefterskole.dk
www.haarslevefterskole.dk

Køn:
Elevens navn:
Fødselsdag:
Forældres / værges navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Tlf.:

Mobil:

Email (forældres):
Ønsker optagelse i:
I skoleåret 20

klasse
/20

Dato:

Elevens underskrift

Forældres / værges underskrift
Skolen vender tilbage inden 8 hverdage
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