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INFORMATIONSFOLDER
Til forældre og elever, skoleåret 2022/23

www.dybboelefterskole.dk

Gem folderen 
så du kan slå 
op, når du har 
brug for det
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Velkommen til Dybbøl Efterskole

Tak, fordi I valgte Dybbøl Efterskole. Vi glæder os til samarbejdet 
med jer.

Med denne informationsfolder bydes I velkommen som elev og 
forældre på Dybbøl Efterskole. Hæftet indeholder praktiske op-
lysninger om det kommende skoleår. 

Har I yderligere spørgsmål, er I velkomne til at ringe til kontoret.
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Skoleårets start
SØNDAG DEN 14. AUGUST

15.00 – 16.00 Ankomst - indkvartering – kaffe i hovedbygningen

16.00   Velkomst ved forstanderen i hallen

Herefter program med information

Vi slutter ca. 17.30 og siger farvel til forældrene.

2. og 3. årselever

11.00    Ankomst 2. og 3. årselever

12.00  Fællesspisning
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Efterskolelivet på Dybbøl Efterskole
Hele skolens liv, praksis, undervisning, samvær og pædagogiske linje er ind-
rettet efter ”at være efterskole”. Det betyder først og fremmest, at vi gør ting 
sammen. Vi bor sammen, spiser sammen, går i skole sammen, laver akti-
viteter sammen, gør rent sammen, synger sammen, dyrker fritidsinteresser 
sammen, går sammen – lever sammen! For at dette fællesskab kan fungere 
godt, lægger vi særlig vægt på kammeratskab, respekt, tillid og samarbejde.

Efterskoleåret
I det følgende kan man måned for måned se aktiviteter og lidt om, hvad      
eleverne kommer til at opleve. 

August
Introuge (første skoleuge) 
Den første skoleuge er selve ankomstugen, hvor der er rigtig mange ting, der 
er nye. Vi sammensætter ugen, så overgangen til efterskolelivet bliver så 
blid som muligt. Det vigtigste i den første uge er at lære de andre elever at 
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kende. Det er vigtigt hurtigt at lære 
skolens bygninger at kende, så man 
ved, hvor tingene er, og hvordan man 
kan komme til at bruge de faciliteter, 
der er på skolen. 

September
Kulturtur
Vi tager på en kulturtur, hvor vi rejser 
sammen, udvikler fællesskabet, og 
derudover sætter vi fokus på kunst, 
historie og byliv. 

Efterskolernes dag
Efterskolernes dag finder sted den 
25. september klokken 13.00 til 

17.00, hvor alle efterskoler i hele lan-
det holder åbent hus. Eleverne skal 
derfor være på skolen denne dag. 

Oktober
Efterårsferie
I uge 42 er der efterårsferie.

Forældrekonsultation
Forældrene inviteres hen på skolen 
til en samtale om elevens trivsel og 
faglige udvikling.
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November
Gammel elevdag
Den første lørdag i november invite-
rer vi tidligere elever til at møde gam-
le kammerater og se skolen igen. 
En dejlig dag med masser af højt hu-
mør og gensynsglæde.

Erhvervsuge
I uge 47 er der erhvervsuge for alle. 

8.-klasserne er i denne uge hjemme 
på skolen, hvor de vil blive præsente-
ret for forskellige uddannelser og ar-
bejdsmarkedsforhold. Der vil f.eks. 
være foredrag ved tidligere elever, og 
der vil ligeledes være virksomheds-
besøg.
9.-klasserne skal i praktik i Sønder-
borgområdet. 
Vi prøver så vidt muligt at skaffe de 
praktikpladser, eleverne ønsker.

10. og 10.+ skal på brobygnings-
forløb på Teknisk Skole, Gråsten 
Landbrugsskole, SOSU-skole, STX, 

HF, HHX eller HTX for at se, hvordan 
en ungdomsuddannelse kan foregå. 
Det er muligt for 10. og 10.+ at få 
ekstra praktikuge.

Eleverne bor i erhvervsugen på Dyb-
bøl Efterskole og tager selv frem og 
tilbage til det pågældende praktik-
sted eller skole. Alle elever slutter 
ugen af med at udarbejde en studie-
valgsportfolio.
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Marts
Forældrekonsultation
Forældrene inviteres hen på skolen 
til en samtale om elevens trivsel og 
faglige udvikling.

Skitur
Dybbøl Efterskole tager hvert år 
af sted på udenlandstur. Vi skal til 
Østrig, hvor vi skal opleve sne, sol, 
kultur, skiløb og hygge i de østrigske 
bjerge. Vi styrker fællesskabet gen-
nem sjov i sneen og inden døre på 
det hyggelige bjerghotel.  

April
Påskeferie
Vi holder påskeferie fra skærtorsdag 
til mandag, anden påskedag.

Maj
Skriftlige prøver
I starten af maj har vi skriftlige prø-
ver.

December
Juleuge
I denne uge lægger vi op til, at der 
skal jules. Eleverne kommer til at 
høre om, hvorfor vi fejrer jul og om 
det glædelige budskab, og så laver 
vi vores helt egen julegudstjeneste i 
Dybbøl Kirke, hvor vi inviterer foræl-
dre og søskende til at deltage. Bagef-
ter hygger vi med kaffe og bagværk, 
som eleverne selv har været med til 
at lave i ugens løb.

Der klippes og klistres i lange baner, 
så vi kan pynte op til jul. Vi hygger 
med god mad og ikke mindst en 
dans om juletræet, og traditionen tro 
lægger julemanden også vejen forbi 
og deler godteposer ud.

Juleferie
Vi holder juleferie fra tirsdag den 20. 
december kl. 17 til tirsdag den 3. ja-
nuar mellem kl. 19 og 21.

Januar
Øveprøver
Vi øver os på at gå til de skriftlige 
prøver. Vi skal prøve det, så vi husker 
alt til juni.

Februar
Vinterferie
Vi holder vinterferie i uge 7. 

Filmuge
Vi laver film - korte, lange, skæve, 
sjove film, som alle bliver vist på den 
afsluttende filmfestival.
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Middelalderuge 
Det er ikke helt sandt, at man ikke 
kan rejse i tiden og komme tilbage til 
gamle dage. Sådan ser vi i hvert fald 
på det her på Dybbøl Efterskole. 

Vi har koncentreret historieundervis-
ningen en hel uge, hvor alt foregår 
som historie i praksis. Vi har mid-
delaldertøj på, vi spiser middelalder-
mad, vi laver middelalderhåndværk, 
spiller middelaldermusik og danser 
middelalderdanse. Alt dette foregår 
på vores middelalderplads og er un-
dervisning, fest, samvær og leg på 
én gang.
Velkommen til skoleårets måske 
bedste uge?

Juni
Mundtlige prøver

Afslutningsuge
Så er det hele ved at være slut. Et 
skoleår går på hæld, og vi gør os alle 
klar til at skulle sige farvel til hinan-
den og til skolen.
Dette er ugen, hvor der skal gøres 
rent for sidste gang, for nu skal det 
hele afleveres, som det blev modta-
get et år tidligere. Værelserne bliver 
ribbet for udsmykning, og al hygge 
bliver pakket ned.

Så er der naturligvis gallaaftenen, 
hvor alle kommer i deres stiveste 
puds, og hvor god mad bliver efter-
fulgt af dans og fælles hygge. Og så 
er det hele forbi – med alt hvad det 
indebærer.
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En ABC om Dybbøl Efterskole
- Som i stort og småt fortæller om livet på skolen og giver en 
masse praktisk information.

A
Anderledes uger
I løbet af skoleåret har vi nogle temauger (”anderledes uger”). Vi er på skolen 
i alle anderledes uger, på lige fod med ”almindelige” uger. Man skal undgå at 
lægge lægetid eller lignende i de anderledes uger, da det af hensyn til vores 
planlægning er vigtigt, at alle er på skolen hele ugen.

•  Introuge (første skoleuge)
•  Kulturuge
•  Erhvervsuge
•  Juledage
•  Filmuge
•  Skilejrskole 
•  Middelalderuge
•  Afslutningsuge

B
Bogruppe
Eleverne er opdelt i syv bogrupper med en eller to lærere tilknyttet hver grup-
pe. Kontaktlæreren forestår kontakten mellem hjem, skole og myndigheder. 
Der holdes bogruppemøde en gang om ugen. Her indgår regelmæssige 
en-til-en samtaler. Derudover mødes kontaktlæreren med de enkelte elever 
efter behov.

Bus-og togforbindelse
Der er gode busforbindelser fra Ragebøl mod Åbenrå og Sønderborg (112, 
226 og 223).
Fra Sønderborg er der igen gode forbindelsesmuligheder med tog og X-bus-
ser (900X og 915X). Vi anbefaler eleverne at bruge DSB’s rejsekort og flexta-
xa eller cykel mellem skolen og banegården. 
Efterskolebussen er også en mulighed for nogle elever. Se dk-bus.dk

Bøger
Skolen udleverer bøger og andre nødvendige undervisningsmaterialer, 
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som vi skal bruge i løbet af skoleåret. De udleverede bøger 
skal behandles godt og forsvarligt. Mishandling af bøger 
medfører erstatning svarende til bogens nypris.
Alle skal medbringe en bærbar PC med minimum 100 GB 
harddisk og 8 GB RAM. Skolen har abonnement på Office 
365, som alle elever får installeret gratis.

C
Cykel og cykelhjelm
Der skal medbringes en driftssikker cykel med lygte og lås. 
Da cyklen skal bruges i løbet af skoleåret, skal den også 
være i brugbar stand hele året. Husk: Vi skal allerede bruge 
cyklen i den første uge. Cykelhjelm skal altid bruges!

E
Elektronisk udstyr
Vi vil gerne være energibevidste, så vi sætter pris på, at 
man kun tager det allermest nødvendige elektroniske ud-
styr med på skolen. Det er på eget ansvar, at man tager 
dette udstyr med.

F
Forsikring og sikkerhed
Det er eleven selv og dennes forældre eller værge, der har 
det fulde ansvar for eventuelle skader, som eleven måtte 
forvolde på skolens ejendom. Når vi laver aktiviteter med 
eleverne (f.eks. ridning, sport, klatring, kajaksejlads), er vi 
meget opmærksomme på sikkerheden og på, at eleverne 
ikke udsættes for fare eller unødvendig risiko. Uheldet kan 
imidlertid være ude, hvad enten det er uforskyldt eller selv-
forskyldt. Dybbøl Efterskole kan ikke tegne en forsikring 
på elevernes vegne eller påtage sig ansvaret for elevernes 
opførsel. Det anbefales derfor, at man sørger for at forsikre 
sig godt, før man sender sit barn af sted på efterskole. Man 
kan med fordel henvende sig til eget forsikringsselskab og 
f.eks. få tegnet en ulykkesforsikring.
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Fritagelse
Hvis det undtagelsesvis skulle blive nødvendigt at bede om fri på skoleda-
ge, blivedage eller andre tidspunkter, hvor man har mødepligt, skal elevens 
forældre/værge i hvert enkelt tilfælde tage kontakt til skolens kontor. Vi for-
venter, at elevernes forældre og værger bakker op om skolens dagligdag og 
særlige arrangementer.

Vi gør opmærksom på, at vi i skoleåret har to typer lange weekender – den 
ene, hvor eleverne har fri fra torsdag eftermiddag til søndag aften – den an-
den, hvor de har fri fra fredag eftermiddag (normal tid) til mandag aften. Det 
ville derfor være en fordel, hvis eventuelle læge- eller tandlægebesøg kunne 
ligge i disse dage. Årsplan udleveres i forbindelse med skolestart.

G
Gæster
Forældre er altid velkomne til at besøge skolen. Sådanne besøg aftales med 
vagtlæreren inden aftensmaden på hverdage.

Besøg i weekenden skal aftales med weekend-vagtlærerne senest onsdag 
under hensyntagen til weekendens eventuelle program. Gæster skal på lige 
fod med eleverne deltage i weekendens program.

Venner er også velkomne.
OBS !: For at sikre, at skoleåret kommer godt i gang, og at alle elever er faldet 
godt til, inden der kommer besøg udefra, kan man først få venner på besøg 
efter efterårsferien (uge 42) og altid kun efter udtrykkelig aftale med vagtlæ-
reren.

K
Kontoret
Kontoret forestår kontakten mellem skole og hjem vedrørende de admini-
strative forhold, eller hvis en elev skal have fri på skoledage.
Forældre og værger vil ved skoleårets start få adgangskode til vores skole-
intra, som hedder ”Viggo”, hvorfra man kan sende beskeder eller spørgsmål 
til kontoret. Man er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os på 
74 48 70 80.
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Kost
Vi lægger vægt på at give eleverne nogle sunde, varierede og spændende 
madoplevelser. Vores køkken serverer mad, som smager godt og ser godt 
ud. Alle elever inddrages i køkkenarbejdet. Eleverne har køkkentjansen en 
uge ad gangen, og der er altid to elever i køkkenet. Her hjælpes man ad med 
at tilberede dagens måltider, samtidig med man går til hånde i køkkenet, hvor 
der måtte være brug for det. 

Sundheds- og kostpolitik på Dybbøl Efterskole

1. Undgå sodavand, chips og andre søde sager før efter vi har spist   
 aftensmad klokken 18.00.

2. I kiosken kan der købes en smule slik - læreren i kiosken vejleder i  
 sunde valg.

3. Man må kun opbevare en uges forbrug af slik, chips, chokolade, 
 sodavand mv. på værelset. Hvis du er i tvivl om hvad der er en uges  
 forbrug, så tal med din kontaktlærer.

4. I undervisningen må man ikke drikke sodavand og spise slik, chips, 
 chokolade mv.
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M
Medarbejdere

Pedeller Henning Høgh (HH)
  Henrik Sibbesen (HS)

Køkken  Anette Wacherhausen (leder) (AW)
  Kirsten Nygaard (assistent) (KN)
  Michelle Rix (kok) (MR)
Rengøring Karina Christensen (KC)
Sekretær Lene P. Petersen (LP)
Sekretær Tania Lolk Rasch (TR)
Skolemor Marlene Sibbesen (MS)
PR og kursus Anne Fredensborg Welin (AFW) 

Lærere  Anja Burmeister (AB)
  Betina Kapke (BK)
  Hanne Clausen (HC)
  Helene Rødbro (HR)
  Jan Christiansen (JC)
  Jan Hjort Jensen (JH)
  Jeppe Jonas Andreasen (JA)
  Jesper Kornbek (JK)
  Kim Enevold Jensen (KEJ)
  Klaus Doktor (KD)
  Lena Homann (LH)
  Lotte Kjøller Petersen (LKP)
  Nele Hein (NH)
  Søren Homann (SH)
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Pæd. afd.leder Thomas Lauenstein (TL)
Adm. afd.leder Helle Lindholm (souschef) (HL)
Forstander Mikkel Fjord-Larsen (MFL)

Medbring
Følgende skal medbringes på skolen.

Tøj
• Udendørs og indendørs idrætstøj
• Indesko (lyse såler) til idræt i hallen
• Udesko til idræt på boldbanen
• Arbejdstøj, regntøj, badetøj og eventuelt ridetøj

HUSK: Man skal have tøj med, der passer til valgfagene og årstiden.

Til værelset:
• Dyne og hovedpude
• Rullemadras (en tynd skånemadras)
• Sengelinned og eventuelt tæppe
• Toiletsager og håndklæder
• Vækkeur (Mobil og anden IT kan ikke bruges, da det låses væk for
   natten) 
• et krus

Øvrigt:
• Sygesikringsbevis - gult og blåt
• Pas (når vi skal til udlandet)
• Bærbar PC (se under Bøger)
• Penalhus og skrive- og tegneredskaber
• Cykel og cykelhjelm

HUSK: Alt tøj og andre ejendele bør være tydeligt mærket med navn eller
forbogstaver.

Medicin
Nogle af skolens elever får medicin. For at det kan foregå på en betryggende
og systematisk måde, skal alle aftaler om medicin gå gennem skolemor
Marlene Sibbesen. Kontakt kan ske på Viggo, eller man kan ringe til skolen 
og få en snak med hende. Skolen må ikke for egen regning indkøbe og ud-
levere håndkøbsmedicin til elever, jf. lægemiddellovens § 67. Derfor vil man 
ved skoleårets afslutning blive opkrævet kr. 1,- pr. pille, man har modtaget i 
skoleårets løb (panodil, ipren, køresygetabletter o.lign.)
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N
Nyhedsbrev
En gang om måneden kommer der nyheder fra skolens dagligdag på Face-
book og på hjemmesiden www.dybboelefterskole.dk. Når vi inviterer til
forældresamtaler og arrangementer på skolen, får man som forældre direkte 
besked via Viggo. Derfor er det meget vigtigt, at vi har den korrekte mailad-
resse.

Nøgler
Den nøgle, eleverne får udleveret, passer til skabet, værelsesdøren og vaske-
riet. Bortkommer nøglen betales der for en ny.

P
Penge
Vi fraråder, at man på skolen har rådighed over større kontantbeløb, og vi 
anbefaler, at man så vidt muligt har sine penge elektronisk. Man må ikke 
opbevare for store beløb (over 250,-) i rede penge på værelset. Stort set alle 
steder kan der betales med MobilePay. Alternativt kan man bruge Master-
Card Debit/Visa elektron. 
I skolens kiosk kan man købe med MobilePay – der kan ikke hæves kontan-
ter, og MobilePay kan ikke bruges til andet på skolen. 

Post
(elevens navn)
Dybbøl Efterskole
Ragebølskovvej 3
6400 Sønderborg

Send gerne rigtige breve og pakker til eleven. Det er et højdepunkt at få 
pakke hjemmefra.

R
Regler
For at dagliglivet på en efterskole kan fungere godt og til glæde for alle, er 
der nogle fælles spilleregler, som skal overholdes. Ligesom man i et hjem
og i et samfund har nogle regler, gælder det også i efterskolelivet. Generelt 
omkring reglerne kan man sige, at det handler om to ting, nemlig:
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• Om at være en god kammerat
• Om at beskytte og udvikle fællesskabet

Vi snakker nærmest hver eneste dag med en, flere eller alle elever om netop
disse ting. Hvordan omsætter man det til praksis i samværet med kamme-
rater og voksne? Det er en af de meget gode grunde til at tage et år på efter-
skole!
Gennem samtale klarer vi langt, langt de fleste uoverensstemmelser og
mindre regelbrud på skolen. De vigtigste krav er i de fleste sammenhænge,
at man er villig til at indordne sig under fællesskabets betingelser, at man 
følger de voksnes anvisninger og får samarbejdet til at fungere hele vejen 
rundt. Dog skal man være opmærksom på, at vi under ingen omstændighe-
der tolererer indtagelse eller besiddelse af øl, spiritus, hash eller andre for-
mer for rusmidler eller medicinmisbrug på skolen. Enhver form for misbrug 
af denne art medfører hjemsendelse fra skolen med det samme. Vi accepte-
rer heller ikke vold eller andre former for grænseoverskridende eller kriminel 
adfærd på Dybbøl Efterskole. Eleverne må ikke dyrke sex på skolen.

Rygning
I henhold til lovgivningen må der ikke ryges på skolens grund. Hvis man øn-
sker at ryge (hvilket altid skal foregå uden for skolens matrikel), skal man 
have sine forældres tilladelse til dette senest 14 dage efter skolestart. Det er 
yderst vigtigt, at dette overholdes. Vi ønsker ikke, at eleverne lærer at ryge, 
mens de er på efterskole; derfor har vi denne ordning. Læs mere på skolens 
hjemmeside.
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Skema (skoleåret 2022-2023)

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Rengøring på 
værelse

Rengøring på 
værelse

Rengøring på 
værelse

Rengøring på 
værelse

Rengøring på 
værelse

7.30 Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad

8.00 - 8.30 Dagens 
begyndelse og 
fortælletime

Dagens 
begyndelse og 
fortælletime

Dagens 
begyndelse og 
fortælletime

Dagens 
begyndelse og 
fortælletime

Dagens 
begyndelse og 
fællestime

8.30 - 8.45 Udlevering IT Udlevering IT Udlevering IT Udlevering IT Udlevering IT

8.45 - 9.15 Gåtur Gåtur Gåtur Gåtur Gåtur

9.15 - 9.30 Pause Pause Pause Pause Pause

9.30-11.30
Linjefag

9.30-10.45
Dansk

9.30-10.45
Dansk

9.30-10.45
Dansk

9.30-11.30
Linjefag

10.45 - 11.00 Pause Pause Pause

11.00 - 11.50 Matematik Matematik Matematik

12.15 Middag Middag Middag Middag Middag

12.45 - 13.00
Tjekke 
rengøring

12.45 - 13.15 
Rengøring med 
gulvvask

12.45 - 13.00 
Tjekke 
rengøring

12.45 - 13.00 
Tjekke 
rengøring

12.45 - 13.00 
Pakke til 
weekenden

12.55-13.50
Lærermøde

13.30-14.15
(13.30-14.35)
Engelsk

13.55-14.25
Bogruppe
14.25-14.55
Elevsamtaler

13.30-15.30
Linjefag

13.30-14.15
(13.30-14.35)
Engelsk

13.15-14.00
Rengøring

14.50-16.20
Efterskolefag

15.00-16.00
Skolefag

14.50-16.20
Idræt

14.15-15.00
Tematime

17.00 - 17.45 Stilletime Stilletime

18.00 - 18.30 Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad

19.00 - 19.45 Stilletime Stilletime

19.45 Kiosk Kiosk Kiosk Kiosk

20.00 - 21.00
21.00

Aftenaktiviterer
Forfriskning

Aftenaktiviteter
Forfriskning

Aftenaktiviteter
Forfriskning

Aftenaktiviteter
Forfriskning

21.45 På områderne
Aflevere IT
Oprydning

På områderne
Aflevere IT
Oprydning

På områderne
Aflevere IT
Oprydning

På områderne
Aflevere IT
Oprydning

22.00 På værelset  
Klar til natten

På værelset  
Klar til natten

På værelset  
Klar til natten

På værelset  
Klar til natten

22.15 God nat og i 
seng

God nat og i 
seng

God nat og i 
seng

God nat og i 
seng

NB: Skemaet er med forbehold for ændringer
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Skilejrskole
I marts tager vi på skilejrskole. Turen er en undervisningstur, og derfor er den
som al anden undervisning obligatorisk.
Da turen er en vigtig del af efterskoleopholdet, er der naturligvis ingen ekstra-
udgift forbundet med selve rejsen, aktiviteterne og opholdet. Alt på turen er
betalt; det anbefales dog, at man medbringer lommepenge svarende til det, 
man normalt vil bruge i løbet af en ferietur. F.eks. 250 kr. til hele ugen (40€).
Skitøj er en nødvendighed, og her kan der komme en udgift, hvis ikke man 

allerede har skitøj. Vi gennemgår i detaljer inden afrejse, hvad der er nød-
vendigt. Skolen formidler en kontakt, så det bliver muligt at foretage nogle 
fælles indkøb til gode priser. Hvis man hverken har eller kan låne udstyr, løber 
det op i ca. 1.000 kr. alt i alt.
NB: For at kunne komme med på turen, skal man medbringe gyldigt pas og
såvel det gule som det blå sygesikringskort.

Derudover er det vigtigt, at man får lavet et medicinpas, hvis man skal have 
medicin med. Tal med egen læge om dette.
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Skoletøj
Et efterskoleophold giver mange minder - et synligt minde er en skoledragt.
Dragt og bluse bruges altid i forbindelse med arrangementer, således at alle 
elever fra Dybbøl Efterskole optræder i ens tøj. Betaling for dette er indeholdt 
i skolepengene. 
I løbet af de første forårsmåneder tager eleverne ofte også initiativ til at lave
deres egen ”mindetrøje”. Betaling for dette sker separat og koster normalt 
omkring 300 kr. Det er frivilligt, om man ønsker denne trøje.

Skærmpolitik
På Dybbøl Efterskole forholder vi os aktivt til brug af skærme. Derfor har
vi en skærmpolitik, som hjælper eleverne med at øve sig i at få et fornuftigt 
forhold til brug af skærme (mobiler, iPads, computere):

• Hver aften kl. 21.45 skal man være på sin egen gang, hvor aften-  
   vagten kommer rundt og låser alt IT-udstyr inde i de dertil indrette-
 de skabe.
•  Før morgenens gåtur låses der op for elektronikken.
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•  Er man syg forbliver ens skærme i skabet hele dagen.
• Vi har fjernsyn på alle gange og en PS4 på de gange, hvor det 
 ønskes. Controller og spil medbringer man selv på eget ansvar.
• TV- og computerskærme til værelset må ikke medbringes.
• I forbindelse med måltider og fællessamlinger er det ikke tilladt
 at bruge telefonen. Den skal være på lydløs og ligge i lommen eller  
 på værelset.
• I undervisningen bruges mobiltelefonen efter lærerens anvisning.

Politikkens praktiske udmøntning baserer sig i høj grad på skolens værdier 
om samarbejde og tillid. Det betyder, at eleverne har et stort medansvar for 
at få politikken til at fungere. 

Sygdom
Ved sygdom under skoleopholdet skal eleverne kontakte vagtlæreren eller 
skolemoren, der tager stilling til, om lægen skal kontaktes, om man skal del-
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tage i undervisningen, om man bør holde sig i sengen, eller om man skal 
hjem og plejes. Transport i forbindelse med lægebesøg og behandling skal 
eleven og dennes forældre selv klare og betale for. Ofte kan vi dog være 
behjælpelige med dette. Hvor det er praktisk muligt, ordnes lægebesøg ved 
egen læge. Skolens tilknyttede læge bruges kun i akutte tilfælde.
Ved ulykke/akutte skader kan man blive transporteret med et taxaselskab, 
som skolen har en fast aftale med, og hjemmet informeres naturligvis straks 
om dette. Bliver man syg hjemme (f.eks. i forbindelse med en weekend), skal 
skolen have besked fra forældrene i god tid, inden eleven skulle have været 
tilbage på skolen. Her skal skolens hovednummer (74 48 70 80) eller vagtte-
lefonen (20 47 70 80) benyttes.

T
Telefonisk kontakt

SKOLENS HOVEDNUMMER 74 48 70 80 

VAGTTELEFON 20 47 70 80
(efter 18.00) og weekender 

V
Vask
Vask kan foregå i skolens møntvaskeri. Eleverne kan købe poletter til vask og 
tørring i skolens kiosk.

W
Weekender
Af skolens kalender fremgår det, hvilke dage der er ”blive-dage” i weekender-
ne. På ”blive-dage” SKAL alle elever blive på skolen. Der laves et program, 
som alle skal deltage i. I de almindelige weekender har eleverne fri. Dvs. at 
de frit kan vælge mellem at blive på skolen, tage hjem eller besøge venner 
og kammerater. Hvis man vælger at blive i weekenden, er det obligatorisk at 
følge weekendens program.

Undervisningen slutter normalt fredag eftermiddag kl. 15.00, og eleverne 
skal være tilbage på skolen igen om søndagen mellem 19.00 og 21.00. 
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Hvis man har været hjemme på weekend og ønsker at ankomme før kl. 19.00 
om søndagen, SKAL man forinden lave en aftale med vagten.
Meddelelse om eventuel sygdom hjemme kan ske på ankomstdagen mellem
kl. 19.00 og 21.00 til vagtlæreren på skolens vagttelefon (20 47 70 80).
Meddelelse om sygdom kan ikke klares pr. mail, da mails tidligst ses af sko-
lens sekretær mandag morgen – og så er det ikke til megen hjælp, hvis vag-
ten skal vide det søndag aften!

Weekendlisten
Ønsker man at blive på skolen den kommende weekend, skal man senest 
mandag skrive sig på weekendlisten. Dette sker af hensyn til planlægning af 
weekendens program og lærernes arbejdstid.

Husk…
En efterskoleuge er på syv døgn. Vi opfordrer derfor til, at vores elever op-
lever mange spændende weekender på skolen, hvor der arrangeres mange 
forskellige aktiviteter, som de skal/kan deltage i.
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www.dybboelefterskole.dk

Ekstra tilbud
På Dybbøl Efterskole er der forskellige tilbud, som ikke indgår i den 
obligatoriske undervisning.

Styr på røg:
Er til dem, der har brug for at få styr på deres rygning. Vi har uddan-
nede konsulenter, der hjælper med støtte og rådgivning.

Sorggruppe:
Er til dem, der har mistet og ved, hvad det vil sige at være i en sorg-
proces. Her samler vores sorggruppevejleder en lille gruppe, hvor 
man kan være sammen med andre, der kender til det at miste.

Hvis man finder noget af ovenstående relevant, skal man tage fat i 
sin kontaktlærer.

ANDEN INFORMATION…
Alle informationer omkring arrangementer m.m. lægges ud på skolens
hjemmeside www.dybboelefterskole.dk eller Facebooksiden: www.facebook.
com/Dybboelefterskole.
Der sendes dog altid særskilte indbydelser ud i forbindelse med særlige 
forældrearrangementer via Viggo.
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www.dybboelefterskole.dk

VI SES!
SØNDAG DEN 14. AUGUST

KL. 15.00 - 17. 30

Dybbøl Efterskole - Ragebølskovvej 3 - 6400 Sønderborg - +45 74487080


