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Her kan du læse de praktiske oplysninger i alfabetisk orden
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Anderledes uger: 
Glæd dig til anderledes uger, hvor vi ændrer 
det normale ugeprogram. Vi arbejder mest på 
linjeholdene, men vi har også teateruger samt 
projekt- og prøveuger plus udlands ture, musi-
cal og selvfølgelig start- og afslutningsuge.

Besøg på skolen: 
Forældre, søskende og bedsteforældre er altid 
velkomne til at besøge dig. 
Husk at fortælle vagtlæreren, at du får besøg. 
Efter efterårsferien kan du i weekenderne 
modtage besøg af en ven eller veninde hjem-
mefra. Det skal bare aftales med den lærer, 
der har weekendvagt.

Blive-weekender: 
I løbet af skoleåret er der weekender, hvor alle 
elever bliver på skolen.
Disse weekender er en del af undervisningen 
og timerne indgår i pensum, så det er vigtigt 
at få tjekket årsplanen og sørge for at plan-
lægge weekenderne, så man er på skolen til 
de obligatoriske weekender.

Boforhold: 
På FLE har vi 2- og 3 mandsværelser. Der er 
eget toilet og bad på både drenge- og pige-
værelserne. Du indkvarteres efter en plan, 
som skolen har lavet. Som udgangspunkt bor 
man med den samme værelseskammerat 
hele året. Hvis der skulle opstå eventuelle 
uoverensstemmelser, er det vigtigt, at du/I 
hurtigt bringer det op, så vi kan hjælpe.

Boglig uge: 
Uger, hvor vi sætter turbo på de gode gamle 
kendte undervisningsfag som matematik, 
dansk, tysk, engelsk og fysik.

Brobygning: 
10. årgangs eleverne besøger i en uge forskel-
lige ungdomsuddannelser. Brobygningen 
foregår fra Frøslevlejrens Efterskole og koordi-
neres af studievejlederen.

Bøger og undervisning: 
Skolen udleverer bøger, hæfter og papir i 
nødvendigt omfang. Bøger skal indbindes. 
Bortkomne bøger erstattes for egen regning.

Computere: 
Der er trådløst netværk, som dækker hele 
skolen, og der benyttes interaktive tavler i un-
dervisningen. Vi anbefaler, at du medbringer 
en bærbar computer for at kunne følge under-
visningen optimalt.

Cykel: 
Medbring en køreklar cykel. Du skal bruge 
den allerede i startugen. Husk lås og cykel-
lygter.  Når du ikke cykler på den, skal den 
være låst i cykelskuret. Skolen hæfter ikke for 
skader eller bortkomne cykler.

Dyr: 
Der må ikke medbringes husdyr.



fa
Elektriske installationer: 
Skolens installationer er dimensioneret til 
et normalt forbrug. Du må derfor ikke med-
bringe for eksempel TV, elkedler, køleskabe, 
ovne, varmeovne, ventilatorer og lign.

Elevbank: 
Skolen har en elevbank. Elever og forældre 
kan her træffe aftale om udbetaling af lomme- 
og rejsepenge. 
Elevbanken har åben fra 12.30 – 13.00. 
Forældre kan overføre elektronisk til 
elevbanken på:
Reg. nr.: 8065 kontonr.: 2006380 + angiv navn 
på elev. 
Eller via MobilePay på nr. 47625 + angiv navn 
på elev.

Erhvervspraktik: 
Vi tilbyder ikke praktik, men er gerne behjæl-
pelige med papirer, hvis du ønsker en praktik. 
Praktikken skal afvikles i efterårsferien el-
ler vinterferien. Eventuelle udgifter til erh-
vervspraktikken afholdes ikke af skolen.

Ferier: 
Skolen er lukket i efterårsferien, juleferien, 
vinterferien og sommerferien.

Forlængede weekender: 
Skolen har nogle forlængede weekender, hvor 
eleverne ikke er på skolen. Se på årsplanen og 
planlæg læge og tandlægebesøg til de week-
ender.

Forsikring: 
Eleven er fuldt ansvarlig for materielle skader 
på værelser, skolen eller andres ejendomme. 
Vi anbefaler derfor, at du og din cykel gennem 
egen privattegnet husforsikring eller lignende 
er forsikret.

Fortælletime: 
En gang om ugen samles alle elever i fored-
ragssalen, hvor de i en halv time får præsen-
teret en fortælling. Det kan være om bag-
grunden for konflikten Israel/Palæstina, 
historiske mærkedage, aktuelle samfunds-
temaer eller øjenvidneberetning fra en syrisk 
flygtning.

Forældrearrangementer og konsultationer:
I løbet af året holder skolen forældrearrange-
menter - herunder også en forældreweekend.
Der afholdes forældrekonsultation i løbet af 
året, hvor I kan høre, hvordan det går i de for-
skellige fag og på skolen generelt. 
Se årsplanen. Det er vigtigt, at vi i fællesskab 
har et ansvar for, at skoleåret bliver succes-
fuldt. Forældre er til enhver tid velkomne til at 
kontakte skolen og få en snak.

Fritidsarrangementer uden for skolen:
Der er mulighed for fritidsaktiviteter uden for 
skolen én aften om ugen med forældreaccept.
Hvis der er fællesarrangement på skolen, skal 
der meldes afbud til fritidsaktiviteterne.
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Huskeseddel:
Du skal medbringe
•  Dyne, pude, sengelinned og rullemadras
 (str. 80x200 cm)
•  Håndklæder og personlige toiletsager
•  Vækkeur
•  Gyldigt pas samt gult og blåt sygesikrings- 
 bevis
•  Idræts- og træningstøj. Sportssko til inden-  
 og udendørs brug
•  Bøjler til tøj og en vasketøjskurv
•  Skoletaske, skriveredskaber og lomme-
 regner (Texas TI-30 kan anbefales)
•  Indbindingspapir til skolebøgerne
•  Evt. krus
•  Cykel og meget gerne cykelhjelm
•  Regntøj
•  Liggeunderlag
•  Bærbar PC.
•  Evt. musikinstrument (musikelever) eller  
 gamer pc (eSport elever)

Idræt: 
Idræt er obligatorisk. Du bliver præsenteret 
for forskellige former for bevægelse, men 
også traditionelle idrætstimer.  Du medbringer 
sportstøj til både indendørs og udendørs brug. 
For du kommer til at svede!

Kontakt skolen: 
Skolens telefonnummer er 74 67 66 44. 
Forstander, viceforstander og sekretær træffes 
mellem klokken 8.30 og 14.00. Vagtlærerne 
træffes bedst mellem 20.00 – 21.00.

Mail: post@fle-skole.dk.
Sikker mail til fremsendelse af personføl-
somme oplysninger som cpr.nr. og lign.: 
sikkermail@fle-skole.dk

Lektietime: 
Hver aften mellem klokken 19.00 og 20.00 er 
der lektietime. Tiden bruges til lektielæsning 
på eget værelse eller i lektiecafeen. (Undgå at 
ringe til skolen og eleverne i lektietiden.)

Lægebesøg: 
Hvis du får brug for akut læge, henvender du 
dig til vagtlæreren. Skolen bestiller så tid hos 
lægen. Du sørger selv for transport til lægerne 
i Padborg. Hvis der ikke er tale om et akut 
behov, så foreslår vi, at du tager til egen læge, 
som kender dig bedst.

MobilePay:
MobilePay kan bruges til betaling på kontoret. 
Vores MobilePay nummer er 47625.

Mobil-fri: 
I tidsrummet fra klokken 7:30 til 17:00 skal 
mobiltelefonen blive på værelset, medmindre 
det er aftalt at den må benyttes i undervisnin-
gen eller til andre formål. Det er ikke tilladt at 
medbringe mobiltelefonen under måltider.

Musik: 
Du må medbringe egen iPod eller mindre 
stereoanlæg til behersket aflytning på eget 
værelse. Større anlæg accepteres ikke.
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Nøgler: 
Du får udleveret en chipnøgle til værelses-
døren samt en skabsnøgle når du starter.
Bortkomne nøgler / chipnøgle skal hurtigst 
muligt erstattes. kr. 100 pr. stk. 
Husk at låse dør og skab, når du forlader 
værelset.

Pas: 
Du skal huske gyldigt pas. I løbet af skoleåret 
er der flere ekskursioner, der går syd for 
grænsen.

Post: 
Posten bedes adresseret således:
”Elevens navn”
Frøslevlejrens Efterskole
Lejrvejen 85
6330 Padborg
Posten bliver omdelt i forbindelse med 
middagsmaden.

Rengøring: 
Du skal i fællesskab med dine kammerater 
sørge for, at der dagen igennem ser ordentlig 
ud på værelset og på fællesarealer. En gang 
om ugen gør I skolen grundigt rent.

Rusmidler: 
Det er forbudt at indtage nogen form for 
rusmiddel på skolen, eller møde op i påvirket 
tilstand. Det gælder alle former: Øl, spiritus, 
narkotika, hash, piller, snifning osv.  Det er 
også forbudt at medbringe og opbevare rus-

midler på skolens område. Overtrædelse kan 
medføre hjemsendelse.

Rygning: 
Frøslevlejrens Efterskole er røgfri og snus er 
ikke tilladt.

Samtale-tidspunkter: 
Undlad venligst at ringe til skolen og eleverne 
i lektietimen fra klokken 19.00 – 20.00. Der må 
ikke ringes til eleverne efter 22.30 (– gælder 
også mobiltelefoner).

Skema: 
Dit skema består af obligatoriske fag, linjefag 
og valgfagstimer. Året er en blanding af nor-
malt skema og anderledes uger. Du har ca. 36 
undervisningslektioner om ugen.

Skolevejleder: 
Vi lægger stor vægt på, at alle elever har en 
plan for deres videre forløb efter skoleåret på 
Frøslevlejrens Efterskole. Derfor vil vi sikre 
os, at eleverne får det bedste grundlag for at 
træffe fornuftige uddannelses- og erhvervs-
valg, som tager udgangspunkt i den enkelte 
elevs interesse, forudsætninger, behov, mu-
ligheder og ikke mindst vilje til at gennemføre 
en uddannelse.
Fra november/december holder vi individuelle 
samtaler med alle elever. Inden marts sørger 
vi for, at alle elever er tilmeldt deres videre ud-
dannelsesforløb.
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Forældre spiller en yderst vigtig rolle i det af- 
klarende forløb, og vi forventer, at alle 
forældre har en dialog med deres barn om 
valg af uddannelse, og hvad der skal ske efter 
dette skoleår.

Du er altid velkommen til at henvende dig 
med spørgsmål om videreuddannelse.

Stearinlys: 
Det er forbudt at have stearinlys, olielamper 
og andre levende lys på elevværelserne.

Sygdom og sygemelding: 
Hvis du er syg, skal du sige det til vagtlær-
eren. Hvis du ikke kan følge undervisningen, 
så er du sengeliggende og bliver på værelset 
hele dagen. Forældre bliver informeret på 
vores intra. Er du syg mere end en dag, beder 
vi dine forældre om at hente dig hjem på 2. 
dagen – det er jo det rareste, når omsorgen 
kommer fra mor eller far :-)

Sygesikring: 
Du skal medbringe både dit gule og dit gyl-
dige blå sygesikringskort.

Særlige hensyn: 
Hvis du har brug for, at der bliver taget sær-
lige hensyn i forhold til f.eks. idræt, fritagelse 
og lignende, vil vi gerne have det at vide 
senest den dag i begynder på skolen. Læge-
attester skal medbringes.

Hvis du tager medicin, skal det opbevares på 
lærerværelset.

Tandlægebesøg: 
Tandlægebesøg skal så vidt det er muligt 
foregå på fridage (forlængede weekender) og 
i ferierne. Læs derfor årsplanen nøje og plan-
læg derefter.

Valgfag: 
Fag der udbydes af lærerne. Det kan være 
hår/makeup, løb, fitness, begynderguitar eller 
lignende. Du vælger 2 gange om året, og ud-
buddet skifter fra år til år.

Vask: 
Eleverne kan vaske og tørre tøj. Poletter købes 
ved sekretæren.
Vaskepoletter kr. 12,-
Tørrepoletter kr. 8,-

Weekender: 
I weekenderne er der en helt speciel stemn-
ing. Her vil du opleve en anden side af efter-
skolelivet. 
Vi har faste skoleweekender, hvor alle elev-
erne er på skolen. Vi håber, at du også har lyst 
til at blive her i mange af de andre weekender. 
Vær opmærksom på, at skoleårets første 
weekend ikke er en obligatorisk skoleweek-
end. 
Plan for skoleweekender og forlængede week-
ender fremgår af årsplanen.
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Weekend-liste: 
Søndag middag åbnes der i skoleintra for 
tilmelding/framelding til kommende week-
end, og inden tirsdag middag skal der svares. 
Dette skal ske af hensyn til køkkenets plan-
lægning af weekenden. 
Weekenden begynder fredag klokken 15.00 og 
slutter med ankomsten søndag mellem
klokken 19 og 21. Det vil altså ikke være 
muligt at tage hjem fredag og komme tilbage 
på skolen lørdag.
Der kører en bus fra skolen fredag klokken 
15.30 til stationen i Tinglev og retur søndag 
klokken 20.20.
Billet købes hos sekretæren fredag middag. 
Pris kr. 25,-.
Har du behov for at komme tilbage på skolen 
før klokken 19 søndag, kan dette kun ske med 
forudgående aftale med vagtlæreren. Hvis du 
tager med en kammerat hjem eller tager et 
andet sted hen fra skolen, skal det meddeles i 
weekendlisten. 
Du skal være opmærksom på, at skolens reg-
ler også gælder under rejser til og fra skolen – 
herunder også ryge- og alkoholforbud.

Årsplan: 
Tilsendes før skolestart, men kan altid hentes 
på skolens hjemmeside eller skoleintra. 
Læg specielt mærke til de weekender, hvor 
der er noteret aktiviteter på skolen. Dette er 
typisk skoleweekender, hvor alle elever bliver 
på skolen. 

Nærmere detaljer om tidspunkter og aktiv-
iteter generelt vil blive meddelt eleverne på 
skolen og forældre kan holde sig orienteret 
i de nyhedsbreve, som sendes ud i løbet af 
skoleåret.

Orientér dig desuden på skolens hjemmeside:
www.fle-skole.dk og Facebook

Dagsplan på Frøslevlejrens
Efterskole
07.30 Morgenmad
08.00 Morgensamling med nyheder 
08.30 Undervisning
09.30 Formiddagsmad
10.00 Undervisning
12.15 Middagsmad
13.00 Undervisning
14.30 Frugt
15.00 Undervisning
18.00 Aftensmad
19.00 Lektietime
20.00 Diverse aftenaktiviteter
21.00 Aftenkaffe
22.00 Du skal være på dit bo-område
22.15 Du skal være på eget værelse – 
klargøring til natten.
22.30 Lærerne siger godnat – dvs. du skal 
ligge i din seng, og der skal være ro. Musik, 
computer, mobiltelefon og andet må ikke 
længere benyttes.
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Ét kreativt univers
på efterskole i 
Sønderjylland
Frøslevlejrens Efterskole byder på moderne 
rammer i historiske, naturskønne omgivelser. 
Kreativitet, fordybelse og kammeratskab er 
nøgleværdier på en efterskole, der sætter 
fællesskabet højt.

Frøslevlejrens Efterskole 
Lejrvejen 85 Padborg
Tlf. 7467 6644 
www.fle-skole.dk 


