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Brobygning
10. klasserne er i obligatorisk brobygning på 
ungdomsuddannelserne i uge 45. Brobygning 
foregår først og fremmest på uddannelses-
steder i Rønde og Randers. Eleverne bor på 
skolen, mens de er i brobygning.  

Elevfester med alkohol uden for sko-
len
Det er i de senere år blevet mere almindeligt, 
at elevholdene i enkelte weekender også hol-
der fester udenfor efterskolen, typisk i et lejet 
forsamlingshus. Skolen har intet med disse 
arrangementer at gøre, men vi forsøger allige-
vel at være med på sidelinjen. Det betyder, at 
vi hjælper med at finde egnede tidspunkter for 
elevfesterne og desuden hjælper vi med at op-
stille gode forslag til fester, hvor der er alkohol 
involveret:

• Det er afgørende, at en forælder står som 
lejer af forsamlingshuset og har kontakt til 
dette. 

• Der skal være mindst 8-10 forældre til ste-
de under hele festen. 

• Det er en meget god ide, hvis der er en 
gennemgående forælder fra fest A til fest B

• Det er en god ide, hvis en af forældrene før 

festen kommer på skolen i en fællestime 
og fortæller om festen og retningslinjerne 
for denne.

• Det er en god ide at sørge for, at alle spiser 
sammen inden festen - og måske tilbyde 
gratis toast/pizzasnegle el. lign. i løbet af 
festen. Eleverne kan altid spise aftensmad 
på skolen fredag, inden de forlader skolen 
for at holde weekend. 

• Det er en god ide hvis der i løbet af festen, 
f.eks. mellem 23.00 - 23.30, er en helt al-
koholfri periode. Her kunne serveres gratis 
sodavand/vand. 

• Der er en god ide, at al drikkelse købes til 
festen og udskænkes af ansvarlige voksne. 

• Det er meget vigtigt med tydelige forældre 
ved: hærværk, aggressiv adfærd, umåde-
holden indtagelse af alkohol etc. I sådanne 
tilfælde skal elevens forældre kontaktes, så 
han/hun kan hentes hjem. 

• De ansvarlige forældre skal have en tele-
fonliste med alle festdeltageres hjemme-
numre. 

• Vi opfordrer til, at der ikke holdes elevfe-
ster før efter efterårsferien, så eleverne har 
haft mulighed for at lære hinanden lidt at 
kende. 

I forbindelse med vores forældresamtaler 
fredag d. 17. september vil vi sørge for, at der 

I alfabetisk rækkefølge:
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bliver tid til og mulighed for, at I som forældre 
kan mødes og evt. nedsætte et festudvalg. 

Elevliste
Når elevlisten bliver opdateret på ankomstafte-
nen, vil den blive sendt til alle forældre, såle-
des at det er muligt at lave aftaler med hinan-
den om kørsel etc.

Forsikring
Skolen har ikke en forsikring, som dækker 
skader, eleverne eventuelt laver. 

Vi anbefaler, at I tegner en familieforsikring, 
hvis I ikke har en i forvejen, da det ellers bli-
ver eleven selv, som i givet fald kommer til at 
udrede beløbet. 

Fritagelse
Hvis det bliver nødvendigt, at eleven har brug 
for fritagelse til helt specielle lejligheder, bedes 
forældrene spørge om det skriftligt og i god 
tid (min. 24 timer før). Vi håber på respekt for, 
at man kun beder om fri, når det er absolut 
nødvendigt. Vi beder om, at tandlægebesøg o. 
lign. så vidt muligt ordnes i ferierne og i forbin-
delse med forlængede weekender. 

På skolen har vi fokus på sammenhængen i 
dagligdagen. Er der elever, der f.eks. skal frita-
ges fredag over middag, har det store konse-
kvenser for de øvrige elever og lærere og det 
program, der er fastlagt. 

Skriv til Gorm på Viggo vedrørende fritagelse. I 
forbindelse med sygdom efter en weekend kan 
man søndag aften kontakte vagtlæreren på 
23479329. 

Fritagelse - Eventuel ekstra
Skal en elev på ekstra ferie (ud over de ske-
malagte ferier), gør vi opmærksom på, at en 
sådan uge vil koste familien et ekstra beløb 
på kr. 3000. Staten kræver nemlig, at elever 
meldes ud af skolen i den periode, de er væk 
herfra (bortset fra sygdom o. lign.).
Dermed bortfalder den almindelige statsstøtte 
og det statstilskud, skolen får til den pågæl-

dende elev i perioden. En del af denne mang-
lende støtte betales derfor i stedet af forældre-
ne. 

Huskeliste
Ved ankomsten skal du medbringe:

1. Sengetøj (dyne, hovedpude, lagen, rulle-
madras 80 x 200, dynebetræk, hovedpu-
debetræk, sengetæppe)

2. Håndklæder
3. Toiletsager
4. Sportssko (et par til udebrug og et par til 

indebrug)
5. Sportstøj/løbesko
6. Regntøj og eventuelt gummistøvler
7. Cykel (det behøver absolut ikke være en 

ny, flot cykel – bare den er i orden)
8. Cykelhjelm
9. Gul sikkerhedsvest og lygter til færdsel i 

mørke
10. Skoletaske
11. Penalhus, ringbind/plastikmappe, saks og 

skriveredskaber
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12. Tegnetrekant, passer, vinkelmåler, formel-
samling

13. USB-Stick
14. Sovepose, liggeunderlag, krus, tallerken, 

bestik (til brug på ture i løbet af året)
15. Lille hængelås til dit værdiskab på værel-

set
16. Bærbar computer og en forlængerledning 

til el
17. Høretelefoner (til brug i forbindelse med 

undervisningen)
18. Vækkeur
19. Termokop og drikkedunk m. navn 
20. En flaske håndsprit til personlig brug

 
Eventuelt:

1. Lommeregner
2. Kamera
3. Badmintonketsjer (hvis du har valgt bad-

minton). Ketsjer kan købes på skolen fra 
kr. 200,-

4. Bordtennisbat
5. Termokande
6. Tæppe/underlag til at bruge udenfor, når 

solen skinner
7. Guitar
8. Lommelygte til brug på ture
9. Bedroller
10. Tyskelever skal anskaffe bogen “Noget 

om den tyske grammatik”.

Toastere, miniovne, vaffeljern etc. må ikke 
medbringes på skolen. 

Det er praktisk at have navn i sine ting - inkl. 
på computeren og ledninger. 

Idrætslinjeeleverne - En opfordring
Skinnebensbetændelse kan blive et problem, 
hvis man ønsker at dyrke meget idræt. Det er 
nemlig kun hvile, der hjælper effektivt på pro-
blemet. Og det er jo ærgerligt, hvis dit ophold 
af denne grund skulle blive mindre aktivt. 

Heldigvis kan man mindske risikoen væsent-
ligt. Skinnebensbetændelse opstår typisk, når 
træningsmængden øges meget kraftigt på 
kort tid. Det er ofte den situation, elever står i, 
når de møder på skolen efter en sommerferie, 
hvor det ikke er blevet til så megen motion. Det 
bedste du kan gøre for at hjælpe dig selv er at 
holde dig i rimelig form hen over sommeren. 
Det kan være i form af små løbeture, cykelture 
eller anden form for aktiv idrætsudøvelse. Bare 
2-3 gange ugentligt vil hjælpe dig meget. Din 
krop vil være parat til at gå i gang med den ret 
intensive idrætsudfoldelse, som du vil opleve 
som idrætslinjeelev. Sommertræning vil i øvrigt 
også gøre, at du starter skoleåret i bedre form, 
og du kan opnå optimalt udbytte af undervis-
ningen lige fra starten. Dette gælder alle ele-
ver, hvad enten man har meget idræt eller ej. 

Vi håber, at du - ligesom vi gør - glæder dig til 
et skoleår med masser af idræt og gode ople-
velser. 

IT
Vi bruger IT i undervisningen på Rønde Ef-
terskole, derfor skal alle elever medbringe én 
bærbar computer (en tablet/iPad er ikke nok). 
Denne skal være køreklar fra dag et til alle 
faglige timer i klassen. 

Opgaver afleveres typisk digitalt, dvs. over 
skolens intranet.

Der er adgang til skolens intranet og internettet 
fra alle klasselokaler og elevværelser.
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I løbet af de første uger, eleverne er på skolen, 
introduceres de i fagene for IT på brugerni-
veau, således at de er i stand til at anvende IT 
i undervisningen.

Alle elever opretter ved skoleårets start en 
skolebruger, som bruges i undervisningssam-
menhænge og som ikke er koblet op på diver-
se sociale medier, spil og lignende. 

Lommepenge og konto
De fleste elever vil kunne klare sig med et 
meget begrænset beløb, når det gælder lom-
mepenge. Vi anbefaler, at elever kun har få 
kontanter. 

Mailadresser
Skolefar:             bo@rhe.dk

Forstander 
(konstitueret): Gorm Skovsgaard 
                                 gs@rhe.dk  
  
Fritagelse:              Skriv til Gorm på Viggo.

Mobiltelefoner
De første to uger på skolen er helt mobilfri, så 
der er mulighed for at bruge tiden på at danne 
nye fællesskaber. Herefter laver eleverne egne 
regler for mobilbrug i samarbejde med lærer-
ne.

Musik
Vi hører meget gerne musik på skolen, men 
det sker med den forudsætning, at vi tager 
hensyn til andre. Du skal derfor lade din store 

bluetoothhøjtaler/soundboks blive hjemme. 
Den spiller alt for højt til, at det skaber god 
stemning. 

Nyheder fra skolen
Ca. hver anden fredag udsender vi et nyheds-
brev til alle forældre, så I kan følge med i, hvad 
der foregår på skolen. Nyhedsbrevet får I via 
vores intranet, VIGGO. (Omkring skolestart 
modtager I en mail herom)

I kan også følge med i vores hverdag på vores 
facebookside: http://www.facebook.com/Ron-
deEfterskole eller på Instagram: @rondeefter-
skole

På skolens hjemmeside er der et link (”Elever 
og Forældre”), hvor I kan finde vigtige doku-
menter om skoleåret.

Pakkelevering
Det er muligt at få leveret pakker på skolens 
kontor. Dog ikke med DAO. 

Parkering
Parkeringsmuligheder ved lejligheder, som 
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f.eks. skolestart d. 9. august, hvor der er be-
hov for mange parkeringspladser, se herun-
der. Vi beder om, at I udelukkende holder på 
de p-mærkede områder af hensyn til skolens 
naboer og færdslen omkring skolen. 

Rygning og snus
Rønde Efterskole er en røgfri skole. Skolens 
elever må ikke ryge – hverken på eller uden 
for skolen. Dette gælder også alle former for 
E-cigaretter og vandpiber. Ændringerne af 
rygeloven betyder endvidere, at forældre, som 
besøger skolen, ikke må ryge på skolens om-
råde. Vi henstiller derfor til, at I ikke ryger, når 
I besøger skolen. Det er heller ikke tilladt at 
bruge snus og andre former for euforiserende 
stoffer.

Sikkerhed
Vi har på skolen udarbejdet en sikkerhedsin-
struks for risikofyldt adfærd i forbindelse med 
skoleopholdet. Denne kan findes på vores 

hjemmeside: https://rondeefterskole.dk/vigti-
ge-dokumenter/

Vi vil gerne have mulighed for at lave friluftsak-
tiviteter som sejlads og klatring (jf. beskrivelsen 
i sikkerhedsinstruksen) med alle elever som en 
eventuel aktivitet i løbet af skoleopholdet. 
Vi beder jer derfor melde tilbage til os inden 
skoleårets start, hvis jeres børn ikke må del-
tage i sejlads/klatring, som beskrevet i sikker-
hedsinstruksen på vores hjemmeside. 

Skema
Ved skolestart får du dit endelige skema. 

Telefontid
Skolens kontor træffes mandag til torsdag fra 
kl. 8.00 til 15.30 og fredag fra kl. 8.00 til 15.00. 
Hvis kontoret i særtilfælde skal give en elev 
besked, bedes beskeden givet inden kl. 11.30, 
så eleven kan få den ved middagsbordet.

Parkeringsvejledning
2021/2022
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Telefoner

Skolen:  8637 1955 
   Hverdage kl. 8.00 - 15.30

Vagtlærer:   2347 9329
   Hverdage kl. 15.30 - 23.00
   og i weekender

Tur til Århus
Skulle der være ønsker om at tage til Århus i 
en weekend, kan det aftales med vagtlæreren, 
som derefter eventuelt kan programsætte det 
for hele elevgruppen. Der er ikke mulighed for i 
en weekend, hvor man er på skolen, at tage på 
individuelle ture til Århus. 
                                 
Weekender
Vi opfordrer til, at eleverne bliver på skolen 
i nogle weekender. Vælger eleverne at blive 
på skolen i weekenden, er det hele weeken-
den. Dette er for at sikre en sammenhæng i 
de aktiviteter og tilbud, der er programsat. Det 
er vigtigt for os, at de elever, der er på skolen 
i weekenderne, har en fælles oplevelse af at 
være sammen om noget særligt. Det betyder, 
at der kan være situationer, hvor eleverne må 
vælge mellem f. eks. at tage til en fødselsdag 
i familien eller blive på skolen. Weekenden 
starter kl. 14.45.

Vi glæder os til at se jer igen til august. 

Med venlig hilsen og på glædeligt gensyn

Gorm Skovsgaard
 Forstander (konstitueret)
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