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Hårslev Efterskole er en aktiv efterskole 

Al videnskab viser, at det er vigtigt at motionere. Du får både et fysisk 

og psykisk overskud, og din indlæring styrkes.  
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V e l kommen  t i l  Hå r s l ev  Efte r s ko le  
 

Kære efterskoleelev 

 Glæd dig  til et udfordrende og udviklende skoleår på en seriøs efterskole 

Så er der ikke længe til, at 

drømmen bliver til virkelig-

hed. I august starter næste 

elevhold på Hårslev Efter-

skole, og du er med. 

I dette lille hæfte har vi 

samlet de fleste nyttige op-

lysninger, som er værd at 

vide om opholdet på Hårs-

lev Efterskole. 

Men selvfølgelig kan man 

ikke læse sig til et ophold  

- det skal opleves, hvad du 

jo også er indstillet på. 

 

Når skolegangen fra din 

gamle skole inden længe 

fortoner sig i horisonten, 

kan du se frem til et skole-

år, som vil præge dig i man-

ge år, og som du sent, ja 

 

måske aldrig, vil glemme. 

Som vært er Hårslev Efter-

skoles rolle nemlig først og 

fremmest at indfri så mange 

af dine drømme og ønsker 

for skoleåret som muligt, 

samtidig med at du naturlig-

vis engagerer dig, tager an-

svar og udfordres såvel fag-

ligt som socialt.  

Jo mere du engagerer dig i 

dit ophold, desto mere får 

du med herfra, når skole-

året slutter. 

 

At leve sammen mange 

mennesker er uvant for de 

fleste, og for at skoleåret 

skal blive allerbedst for jer 

alle, er det vigtigt at give 

plads til hinanden. Det kan  

 

nemlig godt være lidt over-

vældende lige pludselig at 

have over 80 jævnaldrende 

”søskende”. Det er vigtigt, 

at også du er parat til at 

være interesseret i dine nye 

kammerater og optaget af, 

at alle er en del af et stort 

fællesskab.    

 

På Hårslev Efterskole har vi 

alle et ansvar for, at hinan-

dens efterskoledrømme kan 

blive til virkelighed. 

 

Velkommen til en seriøs og 

aktiv skole. 

 

- Velkommen til 

Hårslev Efterskole. 

 

På Hårslev Efterskole kan du tilegne dig kundskaber  

og færdigheder, der gør dig klar til en ungdomsuddannelse. 
  

Rasmus Biørn 

Forstander 
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 Vigtigt at vide om tidspunkter 

De vigtigste tider på skolen er: 

Morgenmad  07.00 - 07.30  

Samling    09.35  

Rengøring  11.45- 12.05  

Middagsmad  12.05 - 12.30 

Middagspause 12.35 - 13.00 

Servering   14.30 

Aftensmad  17.30 

Stilletid   18.30 - 19.15 

Aftente   21.00 - 21.15 

På egen gang  22.00 

I egen seng  22.30 

Lyset slukkes  23.00 

Godnat 

Om fredagen har du fri kl. 14.30  

På Hårslev Efterskole mødes unge mennesker i et forpligtende fælles-

skab i en moderne, aktiv og seriøs  efterskolehverdag. 

Her opleves glæden ved at lære og ved at være. 

Søndagsinfo: 

Om søndagen må du tidligst ankomme 

kl.18.00 og senest kl. 22.00. Såfremt dette 

ikke er muligt, skal dine forældre eller din 

værge ringe eller maile til skolen, gerne 

før weekenden. I weekenden og efter kon-

torets træffetid lægges besked på konto-

rets telefonsvarer (tlf. 2444 6266 ). 

 

Mandagsinfo: 

Efter forlænget weekend (FW) må du  an-

komme på skolen mellem kl. 12.00 og kl. 

15.00, hvor undervisningen begynder.   

 

Busforbindelser: 

Det er muligt at komme med offentlig bus 

til og fra efterskolen.  
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Nyttige og vigtige informationer 

Hårslev Efterskoles forskellige linjer og mange valgfag er udtryk for, 

at vi ser mangfoldighed og forskellighed som styrker  

og afsæt for vækst og udvikling. 

Ansvar og forsikring  

Forvolder du skade på skolens eller an-

dres ejendele, er det dine forældres forsik-

ring eller dig selv, der må afholde udgifter-

ne. Du er personligt ansvarlig for udlevere-

de materialer.   

 

Vask  

Du må gratis benytte efterskolens vaskeri. 

 

Lommepenge 

Langt de fleste elever har et personligt, 

elektronisk hævekort. Ikke kontanter.  

 

Mobiltelefon  

Du er velkommen til at medbringe din mo-

biltelefon. Mobiltelefonen må ikke benyttes 

i timerne, ved fælles arrangementer eller 

ved måltiderne, og i opstartsperioden vil 

der gælde særlige regler for brug af mobil-

telefon. Disse regler er med til at styrke 

det sociale sammenhold på efterskolen. 

 

Fritagelse  

Det er kun dine forældre/værge, der kan 

fritage dig fra undervisningen. Vi henstiller 

til, at fritagelse kun sker i specielle tilfælde 

og under hensyn til skolens program. Jo 

mere du er på skolen desto bedre for dit 

samlede udbytte af skoleåret. 

Meddelelse om fritagelse skal gives før du 

tager af sted.  

 

  Værelset  

Tag hensyn til andres smag ved indretning 

og udsmykning.  Du må gerne medbringe 

din egen bærbare PC og bluetooth-

højtaler, så du kan høre musik fra din mo-

bil. I starten af skoleåret gennemgår vi 

regler for brug af elektronik på værelserne. 

Til prøverne skal man som udgangspunkt 

bruge sin egen computer. 

 

Sidste nyt fra Hårslev Efterskole 

Vil du gerne vil vide sidste nyt om Hårslev 

Efterskole er det vores hjemmeside og 

facebook– og Instagramsider, som du 

skal holde øje med.  

Derudover vil I jævnligt modtage hilsner 

fra efterskolen med info om, hvad der 

sker på efterskolen. 



6 

 Et år hvor du udfordres fagligt og fysisk 

Jo mere du engagerer dig i dit ophold, 

desto mere får du med herfra, når skoleåret slutter. 

De boglige timer                                     

På Hårslev efterskole møder du et  højt 

fagligt niveau. Vi er meget stolte af vores 

dygtige , ambitiøse og engagerede lærere, 

der vil møde dig, så du efter et år er klar til 

næste niveau. Vi stiller krav til dig om at 

møde til tiden, være forberedt samt deltage 

aktivt i undervisningen og i livet på efter-

skolen. 

Undervisningen er tilrettelagt med henblik 

på at give dig et forspring til din senere op-

start på ungdomsuddannelserne. 

Løbetime                                                        

På Hårslev Efterskole er løb et obligatorisk 

fag. Du skal have anskaffet dig et par løbe-

sko før skolestart, og du skal selvfølgelig 

være omklædt til løbetimen. Der er også 

mange andre idrætslige fag på Hårslev Ef-

terskole, og det er skolens klare holdning, 

at det er godt at have et skema, hvor disse 

fag er indgår. Al videnskab viser nemlig, at 

det er vigtigt at motionere. Du vil få både et 

fysisk og psykisk overskud, ligesom din 

indlæring i de mere boglige timer styrkes.   

Skilejrskole                                             

Hvert år tager hele skolen på skilejrskole,   

hvor I vil blive inddelt efter niveau. Vi ind-

kvarteres i store, moderne lejligheder, og 

rammerne er sat for en fantastisk uge. Alle 

udgifter til turen er inkluderet i skolepenge-

ne. Dog ikke udgifter til tøj. Inden efterårs-

ferien kommer skolens tøjforhandler forbi 

skolen med  et super tilbud på en fuld ski-

turspakke. 

Vi har brug for opbakning                            

For at vi her på skolen bedst muligt kan fø-

re ovennævnte ud i livet, har vi brug for op-

bakning fra dig og dine forældre omkring 

de initiativer og arrangementer, som vi 

som skole står for - og til de krav og udfor-

dringer, som vi stiller til dig.  
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Uden mad og drikke duer helten ikke 

På Hårslev Efterskole laver vi meget gerne dine livretter. 

Måske har du lyst til selv at være med i køkkenet en dag? 

Maden på Hårslev Efterskole 

Et efterskoleår i Hårslev er et aktivt skole-

år, og derfor er kosten meget vigtig. Sko-

lens dygtige køkkenpersonale sørger hver 

dag  for, at du kan få dit energibehov dæk-

ket.  

 

Vores mål er at være i konstant udvikling 

med fokus på nye menuer og variation, og 

vi lægger stor vægt på sund, god og varie-

ret kost, som smager dejligt. Gode kulhy-

drater og ikke for meget fedt samt friske og 

helst danske produkter; hertil grøntsager 

og frugt. Vi har et mål om at give alle 

spændende madoplevelser og både nye   

og ældre menuer fra det danske og uden  

landske køkken bliver serveret. Den mad, 

du får at spise på skolen, er præget af den 

naturlige sæson for grønt, frugt og fisk, og 

vi lægger vægt på, at brød, boller og kage 

er hjemmebagt. Ligeledes bruger vi magert 

kød, fisk, få færdigprodukter og økologiske 

mælkeprodukter.  

 

Vi tager gerne hensyn til specielle diæter, 

hvis der er en lægelig begrundelse for det. 

Vi tager hensyn til kost ud fra religion, og 

er du vegetar, kan vi også imødekomme 

dette. Nævn dine særlige diætbehov før 

skolestart. 
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 Årsplanen på Hårslev Efterskole 

Når du er på Hårslev Efterskole er der de boglige timer  

og så alt det andet,  som bare må opleves. 

 

Forklaring til årsplanen 

FW= Forlænget weekend hjemme 
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Årsplanen på Hårslev Efterskole 

Hårslev Efterskole er for dig, som gerne vil gå i skole,  

og som gerne vil gøre en positiv forskel for andre. 
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 Årsplanen på Hårslev Efterskole 

Weekenderne er noget helt særligt. Her er afslapning  

og hygge blandet med ativiteter og sjove arrangementer.  
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Årsplanen på Hårslev Efterskole 

Vi optager ca. lige mange piger og drenge.  

I disse år oplever skolen en stor søgning, hvilket vi håber varer ved. 
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 Regler, som SKAL huskes 

Tidligere elever beskriver skoleåret i Hårslev  som det bedste år i  

deres liv. De fandt venskaber for livet, de fandt sig selv, 

og de blev parate til voksenlivet. 

På Hårslev Efterskole udviser alle hensyn 

til alle i alle henseender. Vi  har et mindre 

antal regler, som du skal overholde. 

 

Alkohol, energidrik og rusmidler 

Du må ikke indtage alkohol eller andre for-

mer for euforiserende stoffer såsom hash 

mv. på skolen eller på vej til og fra skolen. 

Rygning er ikke tilladt, og det er energidrik-

ke heller ikke. 

Du må ikke være beruset eller påvirket af 

euforiserende stoffer på skolen.  

 

Sex  

Det er ikke tilladt at dyrke sex under op-   

hold på skolen. Vi forventer, at eleverne 

respekterer hinandens grænser. 

 

Stilletid / lektietid  

Der er obligatorisk stilletid fra kl. 18.30-

19.15. Du vil i stilletiden kunne få hjælp til 

dine lektier.  Mange elever bruger stilleti-

den på at få lavet eventuelle lektier. 

 

Sygdom  

Bliver du syg, skal du møde op til morgen-

maden og sygemelde dig. Bliver du syg i 

løbet af dagen, skal du sige det personligt 

til en lærer. Syge elever bør have ro, hvil-

ket vil sige ingen gæster i løbet af dagen.  
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Traditioner på Hårslev Efterskole 

Det er summen af minder, der gør efterskoleåret i Hårslev til noget 

helt unikt. Derfor har vi så mange gode traditioner i løbet af skoleåret.  

Værdifulde traditioner 

På vores efterskole er traditioner det sam-

me som gode vaner. Vi er  glade for tradi-

tioner, og vi holder dem med stolthed i 

hævd år efter år. 

  

Vi mener, at traditioner er med til at binde 

vores skole sammen, og at det har værdi 

at overføre dette til vores elever. Når I har 

været med gennem et helt skoleår, er der 

en hel masse begivenheder, som knytter 

jer dels sammen som elevhold og dels 

sammen med både tidligere og senere 

elevhold. 

 

I hverdagen vil du forhåbentlig opleve 

det på en let, men berigende måde, at vi 

har disse tilbagevendende begivenhe-

der, som hele tiden udvikles, samtidig 

med at nye kommer til. 

  

Du kan allerede nu glæde dig til sjove in-

troaktiviteter, introtur, halloween-fest, tea-

terprojekt, luciaoptog, juleafslutning, lys-

fest, lejrskole, søskendeweekend, bedste-

forældredag, gallafest og meget, meget, 

mere.  
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 Dette skoleårs skema 

Vi har stilletid hver dag, hvor du kan arbejde med dine lektier.  

Du har altid mulighed for at få lektiehjælp. 
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Kontaktinformationer 

Hvis du er forhindret i at komme på skolen efter weekend, 

skal du give kontoret besked. 

 Skolens sekretær, Kamma, træffes bedst hverdage: 09.00-14.00, dog fredag 09.00-

 12.00  

 Telefon: 2444 6266. Benyt telefonsvareren udenfor træffetiden.  
  

 Hvis vi ikke svarer telefonen, så vil vi bede dig lægge besked på telefonsvareren, 

 eller sende en mail til:  

 info@haarslevefterskole.dk  
 

 Lærerværelsets telefonnummer er: 

 4264 2266: Ingen faste tider - bare prøv!  

Tøv ikke med at kontakte os. 

Hvis du ikke kommer på skolen, er det kontoret, som skal have besked 
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IDRÆT / DRAMA/ FRILUFTSLIV 

MUSIK / MEDIE/ KREATIV 

HÅRSLEV 

EFTERSKOLE 
 

Lad det ikke blive ved drømmen ... 

 

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB 

 På Hårslev Efterskole kan dine drømme blive til virkelighed 

 - gør noget ved drømmen allerede i dag …  

 

 FØLG OS PÅ FACEBOOK 

  OG LÆS MERE PÅ VORES HJEMMESIDE 


