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Find svar på dine
spørgsmål her…

Elevhåndbog
2020/2021

Kontakt efterskolen
Når du skal have post
Elevens navn (vigtigt)

Kongensgaard Efterskole
Ringvej 80, Nr. Nissum
7620 Lemvig

Skolens kontor

Kontoret................................................................................................................................................... 97 89 15 44
Vagttelefon............................................................................................................................................. 30 62 82 27

Forstander Birte Bindslev Ebbensgaard................................................ be@kge.dk / 40 26 89 98
Forretningsfører Susanne Nielsen.............................................................. sn@kge.dk / 97 89 15 44

Hvis du skal have fat i en af lærerne, er det nemmest at fange dem på mail

Allan Bach.................................................................................................................................................ab@kge.dk

Flemming Leth..........................................................................................................................................fl@kge.dk

Jane Skovhede Hviid........................................................................................................................... js@kge.dk

Jens Kamp..................................................................................................................................................jk@kge.dk
Jette Poulsen............................................................................................................................................ jp@kge.dk

Line Hvam.................................................................................................................................................. lh@kge.dk

Mette Dalgaard................................................................................................................................... md@kge.dk

Tanja Lyhne................................................................................................................................................ tl@kge.dk

Vivi Østergaard................................................................................................................................... voe@kge.dk

”Jeg har fået lov til at være en del af et fællesskab, man kun
får på en efterskole. Jeg kunne ikke have klaret mit vægtab
uden mine venner og personalets støtte.”
CITAT FRA TIDLIGERE ELEV

Husk at medbringe
Personligt udstyr

Til værelset

Toiletsager

Dyne

Håndklæder

Hovedpude,

Tøj

Rullemadras (90 x 200 cm)

Idrætstøj

Strækfrottelagen (90 x 200 cm)

Regntøj

Sengelinned

Praktisk tøj
Badetøj
Indendørs sportssko 		
Udendørs løbesko
Gode travesko
Gummistøvler
Velfungerende cykel 		
Cykelhjelm
Cykelshorts
Cykellygter
Sovepose

Til undervisningen
Bærbar computer
Penalhus med indhold
Lineal
Passer
Tegnetrekant
Vinkelmåler
Lommeregner
Skoletaske

Liggeunderlag 		
Plast-tallerken, -krus, -bestik
Vækkeur
Lille turrygsæk 		
Sygesikringsbevis
Gyldigt pas

Tydeligt navn
Husk at mærke alle ejendele tydeligt med navn!

Alle effekter medbringes/opbevares på eget ansvar.

Alkohol

Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE.

Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse af denne regel kan medføre hjemsendelse.
Allergi

Er du allergisk over for noget, vil vi meget gerne vide det. Kontakt skolen hvis der
opstår allergi i løbet af skoleåret.”
Ansvar

Vi vil gerne, at du trives på Kongensgaard Efterskole. Derfor forventer vi, at du tager

ansvar for dig selv og for dem omkring dig – at du er ansvarlig i det fællesskab, du er
en del af på skolen.
Besøg

Forældre og søskende er efter aftale altid velkomne til at besøge dig.

Venner må først komme på besøg efter efterårsferien, og du må først have overnattende
gæster efter jul.

For gæster koster et aftensmåltid 25 kr. og forplejning en hel weekend koster 150 kr.
Alle gæster skal på forhånd meddele deres ankomst til en vagtlærer.
Bordskik

Vi vil gerne, at måltiderne er en hyggestund. Derfor forventer vi, at du er med til at

afvikle måltidet i god ro og orden, hvilket vil sige, at du taler stille og roligt med de
andre ved bordet.
Brand

Ved brand skal du følge de instrukser, der hænger rundt på skolen, og som er
gennemgået i den første uge.
Brobygning 10. klasse

I uge 48 skal eleverne i 10. klasse deltage i et brobygningsforløb på
ungdomsuddannelserne.

Bøger

Skolen udleverer de bøger, der er nødvendige for at følge undervisningen.

Du er som elev selv ansvarlig for at aflevere bøgerne igen ved skoleårets afslutning.
Computer og andet elektronik

Vi opfordrer dig til at medbringe din egen bærbare pc. Du er selv ansvarlig for at den
virker. Det er muligt at få låst computeren inde på skolen. Du vil modtage en kode til
Office 365, når du starter på skolen. Computeren skal slukkes senest kl. 22.30.

Ulovlige downloads er ikke tilladt. Der henvises til den gældende lovgivning på

området. Ved uhensigtsmæssig brug vil computeren blive inddraget i kortere eller

længere tid. Alt andet elektronik (playstations, skærme o.lign.) må gerne medbringes,
men må kun være i E-sports lokalet.
Cykel

Vi cykler meget, og derfor skal du medbringe en velfungerende cykel, cykelhjelm og
cykellygter, som du selv er ansvarlig for. Vi bruger alle sammen cykelhjelm. Din cykel
har en fast plads i cykelskuret. Hvis din cykel går i stykker i løbet af året, kan du få
hjælp til reparation.
Elevfester

Hvis eleverne har lyst til at holde en elevfest uden for skolen, er det på eget initiativ
og eget ansvar. Skolen opbevarer ikke alkohol til elevfesterne. Vi opfordrer til, at

forældre er med til at koordinere og afholde festerne. Skolen kan i samarbejde med
forældregruppen hjælpe med aftensmad fredag aften og tilskud til buskørsel.

Efter en elevfest må man som sædvanligt først ankomme på skolen på ankomstdage
efter klokken 19.00.
Ekskursioner

Som en naturlig del af undervisninger er der i årets løb forskellige ture, ekskursioner
og udflugter ud af huset.
Energiforbrug

Vi er energibevidste og optaget af bæredygtighed. Vi opfordrer derfor til, at vi
hjælper hinanden med at slukke for lyset og lukke vinduerne.

Euforiserende stoffer

Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af euforiserende stoffer på KGE.

Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse af denne regel kan medføre hjemsendelse.
Facebook

På skolens facebook side kan I finde de nyeste billeder og følge hverdagen på skolen.
I kan syntes godt om denne side

https://www.facebook.com/Kongensgaard-Efterskole-120602694678003/
Familielærer

Du er på Kongensgaard Efterskole en del af en familie, og du har en familielærer, der
fungerer som kontaktled mellem skole og hjem. Familielæreren vil sikre, at alle har

det godt. Du kan altid henvende dig til din familielærer, hvis du har brug for hjælp.

Familielæreren følger også op på din deltagelse i undervisning, aktiviteter, rengøring
og andre pligter.
Ferie

Skolens ferier og andre fridage fremgår af skolens årsplan. Ferieplanen følger
de normale skoleferier, men vær opmærksom på at vi først holder fri onsdag
eftermiddag før påskedagene.
Forsikringer

Hvis du kommer til at ødelægge noget på skolen, skal du henvende dig til skolens
personale.

Det er familiens forsikring, der dækker evt. skader på inventar og andet løsøre. Du har
selv ansvaret for de personlige ejendele, som du medbringer på skolen, og ved f.eks.
tyveri eller brand vil det ligeledes være egen forsikring, der dækker.
Fri

Hvis du har brug for at holde fri ud over ferier og fridage, skal dine forældre aftale det
med skolen.

Vær opmærksom på, at tages du ud af skolen i en uge eller mere, får dine forældre
ikke statsstøtte og skal selv betale den ekstra udgift.

Fritiden

Når du er på skolen, har vi ansvaret for dig. For at sikre, at du får et godt resultat med

din livsstilsændring, opholder vi os derfor kun på skolen – også i fritiden. Eleverne må
gerne tage initiativ til aktiviteter i fritiden, og har du brug for at forlade skolen, skal
dette aftales med skolens personale.
Fællesskab

Vi forventer, at du deltager i fællesskabet og er en aktiv del af fællesskabet på skolen.
Du kan få venner for livet.
Hygiejne

Vi bor meget tæt, og derfor er det vigtigt med god personlig hygiejne. Du skal derfor
selv kunne vaske dit tøj, bruge idrætstøj til motion, gå i bad ofte og sørge for at få
skiftet sengetøj.
Ild

Enhver form for brug af ild indendørs er forbudt.
Inklusion

Vi tilbyder inklusion i undervisningen, og der er mulighed for daglig lektiecafe.

Vi udarbejder i samråd med dine forældre en inklusionskontrakt efter behov, hvor vi
sammen tilrettelægger undervisningen for den enkelte elev i løbet af skoleåret.
Internet

Du har adgang til Internettet fra kl. 6.45.

Det er ikke tilladt at skaffe sig adgang til skolens interne filer. Uhensigtsmæssig brug fx
ulovlig download er ikke tilladt, og overtrædelse er strafbart i henhold til landets love.
Inventar

Vi vil gerne, at du opfatter skolen som dit hjem, så pas godt på vores inventar.
Kost

Kosten er en stor del af dit ophold på Kongensgaard Efterskole. Du vil i løbet af året
være en del af køkkenteamet, og du får derudover undervisning i kost, så du bliver
støttet i dit vægttab.

Køkkentjans

Alle elever hjælper på skift med at lave mad til alle elever. Når du er i køkkenet,

deltager du ikke i den normale undervisning. Køkkentjans er også undervisning, og
du har selv ansvaret for at få lavet opgaver fra den almindelige undervisning og få
lavet dine afleveringsopgaver.
Lektiehjælp

Hver aften vil der være mulighed for at få lektiehjælp.
Lommepenge

Der kan hæves penge hver dag mellem kl. 13.00 - 13.30. Det er muligt at få udbetalt

kontanter ved overførsel til skolens Mobile Pay nr. 56778. Ved fremvisning af kvittering
kan du få pengene udbetalt. Køb i kiosk eller på kontoret kan betales via Mobile Pay
eller kontant på det aftalte beløb.
Læge

Får du behov for akut lægehjælp i dagtimerne, kontaktes kontoret. Udenfor kontorets
åbningstid kontaktes vagtlæreren. Skolen vil kontakte læge eller vagtlæge, hvis det

skønnes nødvendigt. Husk at have dit sygesikringsbevis på skolen. Vi gør opmærksom
på, at vi kun kan bruge den lokale læge til akutte tilfælde af sygdom og skader.

Øvrige henvendelser skal gå direkte til egen læge. Vi anbefaler, at dette foregår i de
forlængede weekender.
Medicin

På Kongensgaard Efterskole opbevarer vi såvel håndkøbs- og receptpligtig medicin

i et aflåst rum. Har du brug for at få udleveret din medicin, så kontakt personalet. Har
du behov for smertestillende medicin, sportstape, allergipiller mv. forventer vi, at du
selv medbringer det.
Mobiltelefoner

Du må have din telefon på værelset og egen gang.

Ved uhensigtsmæssig brug af telefonen, inddrages din telefon i en periode.

Mobning

Vi accepterer ikke mobning, chikane eller anden form for tilsidesættelse af almindelig
hensyntagen og respekt for andre mennesker. Definitionen på mobning er ”mobning
er en gruppes systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person,

på et sted (hele skolen), hvor denne person er tvunget til at opholde sig”. Du er

medansvarlig for skolens trivsel, så vær opmærksom på hvordan du opfører dig,

både på skolen og på de sociale medier. Oplever vi, at der gentagne gange, udvises
mangel på respekt for andre personer, kan dette medføre hjemsendelse.
Motion

Vi vil gerne støtte din beslutning om en livsstilsændring. Derfor har vi en lang række
motionstilbud, som giver dig muligheden for at finde netop den motionsform, som
du kan lide. Når du dyrker motion, skal der bruges idrætstøj, indendørs sko i hallen
og tages bad efterfølgende.
Mødepligt

Du har mødepligt til alle skolens aktiviteter.
Måltider

Det er obligatorisk at deltage i skolens hovedmåltider.
Nøgle

Du får udleveret en nøgle, der passer til dit skab og din dør. Hvis du mister den, skal
du give pedellen besked med det samme for at få en ny nøgle. Den koster 150 kr.
Pas

Du skal have et gyldigt pas og det blå sygesikringskort til skolens udlandsrejse.
Personlige ejendele

Det er dit eget ansvar, at værdigenstande/kontanter bliver låst inde i dit skab.
Rengøring

Vi står selv for rengøring på skolen. Du er sammen med din værelseskammerat

ansvarlig for, at der er ryddet op på værelset og gjort rent. Fællesområderne rengøres
af din familiegruppe, hvor det er jer, der er ansvarlige for, at jeres område er rengjort.

Rygning (cigaretter, e-cigaret, pibe, vandpiber og snus m.v.)

Det er ikke tilladt at ryge på Kongensgaard Efterskole. Rygning kan medføre
hjemsendelse.

Sodavand, slik mv.

For at hjælpe eleverne til vægttab har vi valgt at konfiskere slik, sodavand, chips mm.,
hvis vi finder det i din varetægt. Hjemmet vil blive kontaktet af familielæreren, hvis
dette sker.

Specialundervisning

Skolen tilbyder som udgangspunkt ikke specialundervisning uden der foreligger SPS
dokumentation.
Spisesalen

Måltiderne er en væsentlig del af vores hverdag, og vi vil gerne, at det er rart at være

i spisesalen. Vi forventer, at du er med til at afvikle måltiderne på en god og hyggelig
måde sammen med din familie.

Du skal altid have fodtøj på i køkken og spisesal på grund af sikkerhed og hygiejne.
Der gives ofte beskeder i forbindelse med måltiderne.
Sex

Du må ikke have sex og anden kønslig omgang på skolen. Det kan medføre
hjemsendelse.

Skolevejledere

Vi har på skolen uddannelsesvejledere, der vil hjælpe dig godt på vej i dit videre
uddannelsesforløb.
Stilletime

Stilletimen er tænkt til lektier og egen tid, og du har mulighed for at få lektiehjælp af
en lærer. Hele skolen skruer ned for aktivitetsniveauet, så du går ikke glip af noget.

Du skal opholde dig på dit eget værelse eller i klasselokalet. Du må gerne høre musik
– i høretelefoner.

Sygdom

Hvis du er syg, skal du henvende dig på kontoret kl. 8.00. Hvis du bliver syg i løbet af

dagen, skal du melde dig syg til kontoret i åbningstiden og derefter til vagtpersonalet.
Søvn

Søvn er vigtigt for din læring og dit vægttab. Du skal derfor være på dit værelse
kl. 22.00, og computere og mobil tlf. skal lægges væk senest kl. 22.30, når
vagtlæreren har sagt godnat.
Transport

Der er gode busforbindelser til skolen, og du kan tage rute 33 til og fra skolen.

Fra Struer Banegård kan du tage toget videre til resten af Danmark. Det er muligt at
bruge rejsekort i bussen.
Tøjvask

Du kan selv vaske tøj og tørre tøj på skolen. En tørring koster 10 kr. og vask er gratis.
Maskinen doserer selv vaskepulver. Du kan købe poletter på kontoret efter kl. 13.00.
Vask på skolen er på eget ansvar.
Undervisning

Vi forventer, at du deltager aktivt i undervisningen, og at du møder forberedt op.

Følger du ikke undervisningen og skolens aktiviteter, kontakter vi dine forældre, og
der laves en aftale om det videre forløb.
Vagtlærer

Det er altid muligt for dig at komme i kontakt med en vagtlærer, også om natten.
Vagt tlf. nr. 30628227.
Vejning

Du vil blive vejet ca. hver måned af din familielærer.

Oplysninger om vægt og vægttab gemmes internt og er fortrolige.

Viggo

Viggo er skolens intranet. Vi forventer, at du altid er opdateret om dit skema, lektier,

beskeder mv. Det er muligt at downloade en app til mobilen, så du kan følge med på
den. Dine forældre får også mulighed for at følge med på ”Viggo”.
Værelset

Vi bor side om side, drenge og piger. Vi værner meget om dit privatliv, og derfor
er det kun din roomie, der har adgang til dit værelse, men der åbnes op for
besøgsaftener 2 gange om ugen.

Det er ikke tilladt at medbringe el-kedel, varmeapparat, toastmaskine og tænde
levende lys.

Weekender

Vi opfordrer dig til at blive på skolen i weekenderne for at få det fulde udbytte

af samvær og fællesskab. Vi forventer til gengæld, at du deltager i weekendens

aktiviteter. Weekenden starter fredag eftermiddag, og hvis man har været hjemme i
weekenden, må man først ankomme mellem kl. 19-22 på ankomstdagen.

Kongensgaard Efterskole

Ringvej 80, Nr. Nissum

7620 Lemvig

97 89 15 44

kge@kge.dk

