INFORMATIONSHÆFTE
SKOLEÅRET 2020 / 2021

Skolens personale
Ledelse
Heine Boe

Forstander, holder samlinger og
Go’ Weekend

Anders Iburg Andersen

Forstander, underviser i
Medborgerskab

Lærere
Anders Filtenborg Spliid

Underviser i Matematik,
Fysik/kemi, Naturfag

Andreas Ettrup

Underviser i Film

Anne Sophie Westh

Underviser i Tysk og Idræt og
er inklusionslærer

Dan Søndergaard

Underviser i Musik, Kor,
Medborgerskab, Engelsk og
Go’ Weekend

Frederik Astorp

Underviser i Teater, Dansk og
matematik

Fia Maria Hjortshøj Iversen Underviser i Teater, Dansk,
Engelsk og Medborgerskab
Jeppe Due

Underviser i Teater, Matematik
og idræt

Le Kondrup

Underviser i Dans, Tysk og
Engelsk samt skolevejledning

Mette Thorndahl

Underviser i Musik, Kor og
Dansk og Matematik

Teknisk / administrativt personale
Lotte Brink Gregersen

Køkkenleder

Birgitte Nielsen

Køkkenassistent

Kim Mørk Johannesen

Pedel

Pia Grønlund Andersen

Sekretær og bogholder

Susanne Lyngaa

Rengøring
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Praktiske oplysninger
Skolens læge: Lægerne i Malling, Sofienlystvej 1, 8340
Malling, Tlf. 86 93 14 00
Sygesikringsbevis: Alle, som har et sygesikringsbevis,
skal medbringe det. Kortet er til brug ved lægebesøg.
Medicin: Medicin af enhver slags – også håndkøbsmedicin
f.eks. hovedpinepiller, skal afleveres til kontaktlæreren, så
medicinen kan blive opbevaret på kontoret.
Tandlæge: Elever har fortsat ret til gratis tandbehandling
ved hjemkommunens skoletandpleje.
Forsikring: Elevernes ejendele dækkes ved brand, tyveri
og vandskade af hjemmets indboforsikring. Forsikringen
dækker som oftest også, hvis en elev forvolder skade på
skolens, lærernes eller andre elevers effekter, samt ved
personskade. Udsættes eleven for tyveri på skolen eller
andre steder, er det forældrenes indboforsikring, der skal
dække. Bortkomne ting erstattes ikke af skolen.
Rejseforsikring: Skolen har en rejseforsikring, der dækker
eleverne på udlandsrejse.
Pas og blåt sygesikringsbevis: Husk at have gyldig pas
og blåt sygesikringsbevis. Vi skal bruge det flere gange.
Falck: Skolen har Falck-abonnement, der bl.a. dækker
transport af eleverne til skadestue, hvis de kommer til
skade. Transport til og fra læge samt medicinforbrug er for
egen regning.

Side 3

Pakkeliste
Du skal medbringe:
• Almindeligt tøj, regntøj, gummistøvler, idrætstøj &
idrætssko, badetøj, tøj til køkkenarbejde og til
praktisk arbejde. Så meget tøj som muligt navnemærkes.
• Alle medbringer indendørssko til brug i dansesalen
samt hjemmesko/tykke sokker mv. til brug i musikhus, teatersal og dansesal.
• Dansere medbringer sko med stødabsorberende sål
samt løst tøj til brug ved Hip Hop-træning og sorte
leggings samt sort top med stropper til træning i
moderne/contemporary.
• Teater-, musik- og filmelever medbringer tøj til
bevægelse.
• Alle medbringer håndklæder, toiletgrej, vasketøjskurv, rullemadras (sengene er 85 cm. så både 80 og
90 cm. kan fungere), dyne, hovedpude, sengelinned
og vækkeur.
• Sovepose, liggeunderlag, lommelygte
• Cykel, cykelhjelm og en drikkedunk.
• Skoletaske, penalhus med skriveredskaber, passer,
saks, tegnetrekant og vinkelmåler, lommeregner.
• Kopi afgangsbevis (for 10.kl.’s vedkommende) - skal
afleveres til kontaktlæreren eller på skolens kontor.
Du kan medbringe:
• Musikinstrumenter – husk at de medtages på eget
ansvar
Du må ikke medbringe:
• Kaffemaskine, elkedel, toastmaskine, TV o. lign.
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Computer/IT/Mobiltelefon
Skolen er udstyret med trådløst netværk med adgang til
Internettet.
Vi opfordrer til, at man tager en bærbar computer med,
hvis man har mulighed for det.
Du skal medbringe dit eget USB-stik. Dette benyttes
ved udskrift.
En bærbar computer er meget anvendelig både i
undervisningen og fritiden.
I forhold til mobiltelefon, skal du være opmærksom på, at
der er tider og steder i dagligdagen, hvor vi af hensyn til
deltagelsen i det fælles ikke vil have, at du har din
mobiltelefonen på dig. Dette lærer du om, når du starter på
skolen.

Lommepenge
Den nemmeste måde at holde ens barn ved lommepenge
er, at man udstyrer barnet med et Visa-Electron-kort. Med
dette kan jeres barn selv hæve penge ved pengeautomaten i Malling eller ved udflugter ud fra skolen. MobilPay
er også meget anvendeligt mange steder.
Skolen kan være behjælpelig med opbevaring af buskort,
billetter osv. på kontoret.
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Fritagelse:
Fritagelser bør som udgangspunkt holdes på et minimum.
Når man er væk fra skolen mangler man i de forskellige
sammenhænge man indgår i; værelset, kontaktgruppen,
klassen, scenefaget osv.
Det kan dog ikke undgås, at en elev skal til tandlæge
el.lign. derhjemme. Derfor lidt information om, hvordan
man forholder sig i forhold til fritagelse:
Frihed på mindre end en dag, f.eks. hvis en elev skal til
tandlæge mandag morgen, hvorefter eleven kommer på
skolen, aftales med vores sekretær pr. mail. Frihed ud over
en dag gives kun af forstander. Skriv i begge tilfælde til
info@efterskolenforscenekunst.dk.
Ønsker man at tage sit barn ud af skolen en hel uge, for
f.eks. at tage på ferie, skal man være opmærksom på de
særlige regler, herunder en ekstrabetaling, der gælder i
den situation. – Se skolekontrakten.
Står man f.eks. søndag og skal give en akut besked til
vagtlæreren, at f.eks. ens barn er syg og ikke kommer
tilbage til skolen, kan der naturligvis ringes på skolens
telefon: 41 61 84 85.
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Hvis du bliver syg på skolen:
• Føler du dig syg, når du vågner, skal du ud af sengen
og ned i spisesalen og snakke med morgenvagten,
som beslutter, om du skal sygemeldes, skal til læge
eller om du skal op og prøve at gå i skole.
• Når man er syg, skal man i udgangspunktet hjem og
ligge syg. Undtagelsen er forbigående sygdom, som
vi kender til. Vi vil meget gerne undgå, at vi smitter
hinanden på skolen, og vi bor ret tæt.
• Hvis du bliver syg i løbet af dagen, skal du henvende
dig på skolens kontor, som så beslutter, om du skal
sygemeldes og evt. skal hjem.
• Får du lov at lægge sig syg på skolen, er du syg hele
dagen. Du skal opholde dig på dit værelse, og du kan
ikke have gæster.
• Hvis du har brug for at komme til læge, aftales det
med morgenvagten. Herefter henvender du dig på
kontoret og får hjælp til at bestille tid.
• Din kontaktgruppe sørger for, at du får noget at spise
og drikke.
• Der kommer en lærer rundt og ser til dig midt på
formiddagen. Her tages der stilling til, om du skal
blive på skolen eller hjem.
• Når du er syg, får dine forældre besked i en e-mail fra
kontoret.
• Al medicin, også almindelig håndkøbsmedicin f.eks.
hovedpinepiller, skal opbevares på kontoret – med
mindre andet er aftalt.
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Skema
På skemaet, som du får, når du kommer på skolen, vil du
finde mange forskellige fag, – både nogle du kender og
nogle du ikke kender. På årsplanen, kan du se, at skemaet
ind imellem bliver afbrudt af anderledes uger eller dage.
Alle har morgensamling hver morgen. Herefter er der
skolefag. En gang om ugen har alle elever ’Idræt og
Bevægelse’, som er et grundtræningsfag, hvor man har
rytmetræning, dans, bevægelse, boldspil og leg.
I de boglige fag dansk, engelsk, matematik og medborgerskab (et fag, der dækker fagområderne samfundsfag, historie og kristendomskundskab) er eleverne delt på 3
stamhold. Holdene kan være sammensat 9.klasse hhv.
10.klasse for sig eller på tværs af 9./10.klasse.
Når der står linjefag på skemaet har man som udgangspunkt teater, musik, dans eller film – sådan som man har
valgt forud for skoleåret. Der kan dog også her arbejdes på
tværs af holdene i forskellige projekter eller ved optakt til
sceneproduktioner.
På kontaktgruppemøde vil vi målrettet arbejde med
deltagelse i demokratiske processer. Når vi lever så mange
sammen er det vigtigt, at vi taler med hinanden om, hvad vi
vil have ud af fællesskabet.
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Årsplan
I løbet af året inviteres der til forældredage, hvor vi
optræder med teater, musik og dans mv. Der bliver også
mulighed for at tale med kontaktlæreren.
I vedlagte årsplan kan man følge med i, hvad der sker på
skolen. På forhånd kan man notere sig følgende datoer,
hvor man allerede nu er inviteret på skolen:
• Søndag d.9.august: Ankomstdag
• Fredag d.9.oktober: Forældredag
Sceneproduktion 1
• Fredag d.4.december er der forældresamtaler
efter aftale med kontaktlæreren.
• Fredag d.18.december: Juleafslutning
• Lørdag d.30.januar: Forældredag
Sceneproduktion 2
• Lørdag d.24.april: Forældredag
Sceneproduktion 3
• Lørdag d.29.maj: Forældredag – Projectum21
• Lørdag d.26.juni: Afslutningsdag
De endelige tidpunkter meldes ud i invitationer i løbet af
året. Der kan komme yderligere invitationer i løbet af året.
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Dagsrytme
7.00:
7.20-7.40:
7.40-8.00:
8.00-8.25:
8.30-10.00:
10.00-10.15:
10.15-11.45:
11.45-12.00:
12.05-13.00:
13.00-14.30:
14.30-14.45:
14.45-16.45:
16.45-18.00:
18.00-18.30:
18.30-19.15:
19.15-21.15:
21.15-21.30:
21.30-22.00:
22.00:
22.15:
22.30:

Godmorgen
Morgenmad
Værelsesoprydning
Morgensamling
Undervisning
Pause (let servering)
Undervisning
Områderengøring
Middagsmad og pause
Undervisning
Pause (let servering)
Undervisning
Pause
Aftensmad
Lektiecaféen er åben.
Aftentid – aften te kl.20.00-20.30
Områderengøring (kontaktflader)
Aftensamling
På gangene
På værelserne
I seng – Ro på skolen

Weekender
I alle almindelige weekender kan du vælge at blive på
skolen, eller du kan vælge at tage hjem. Vi opfordrer dig til
at blive på skolen en række weekender i løbet af året for at
opleve det helt særlige fællesskab, der er på en efterskole i
weekenden. I weekenden sætter vi tempoet lidt ned. Der vil
hver weekend være en eller flere aktiviteter, som du
deltager i, hvis du er på skolen. Det kan være små
aktiviteter som en billard-turnering, eller det kan være
større ting med ture ud af huset. Du kan også benytte alle
skolens muligheder i musiklokaler, musikstudiet, teatersal,
dansesal, filmstudiet, kreativt værksted osv.
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Husorden
Det er ikke nødvendigt med mange love og regler.
Det vigtigste er nemlig at være en god kammerat og være
ordentlige mod hinanden.
Alligevel er der et par forudsætninger for vores samvær på
efterskolen, som du sikkert synes er selvfølgeligheder:
- at du deltager aktivt og positivt i hele efterskolelivet
- at du møder dine kammerater og de ansatte med
åbenhed og respekt
- at du respekterer dagsrytmen og natteroen
- at du passer på bygninger og inventar
- at du følger de anvisninger, du får fra personalet.
Vi forventer endvidere, at du er indforstået med følgende:
- At seksuelt samkvem på skolen er forbudt.
- At du som elev på Efterskolen for Scenekunst skal
være røgfri.
- At du ikke må indtage, være påvirket af eller være i
besiddelse af alkohol eller euforiserende stoffer af
nogen art i forbindelse med dit efterskoleophold.
Forbuddet mod hash og euforiserende stoffer
gælder hele det år, du går på skolen – også weekender og ferier.
Overtrædelse af ovennævnte husorden kan medføre, at du
bliver bortvist fra skolen.
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Kontakt
EFTERSKOLEN FOR SCENEKUNST
Starupvej 20, 8340 Malling
Tlf. 41 61 84 85
info@efterskolenforscenekunst.dk
www.efterskolenforscenekunst.dk
Kontoret træffes bedst mellem kl.9.00 og kl.14.00
Eleverne må gerne have mobiltelefoner med.
Eleverne træffes bedst i flg. tidsrum:
kl. 12.30-13.00, 16.45-18.00 og 18.30-21.15.

Side 12

