3U FENSKÆR EFTERSKOLE
Kollegievej 5b, Nr.Nissum, 7620 Lemvig, tlf. 97891177
Mail : post@fenskaer.dk

Nr.Nissum, juni 2016
Kære elever og forældre

Nu nærmer tiden sig, hvor vi skal i gang med et nyt og spændende år på 3U.
Vi begynder det nye skoleår søndag den 14. august, hvor I kan komme i tidsrummet
kl. 15.30 til 17.30.
Der vil her blive mulighed for en snak med huslærerne.
Forældresamtaler er i år planlagt til lørdag d. 24. september og lørdag d. 25. februar i
tidsrummet mellem kl. 10.00 og kl. 14.00.
Skoleåret begynder med en intro-tur, hvor vi blandt andet skal sejle i kano på Storåen fra
tirsdag til torsdag. I får brug for en sovepose og et liggeunderlag, som i bedes medbringe (se
pakkeliste til kanotur).

Vi glæder os til at se jer og håber, vi får et godt år sammen.
Vi ønsker jer alle en god sommerferie.

Med venlig hilsen
Lars Ørgaard, Trine R. Larsen, Sofie Vilsbøl, Jens Stobberup, Maj-Linn Dyrberg Tollefsen,
Bjørn Frandsen og Helge Michno

Vedlagt :

Praktiske oplysninger
Huskeliste + Pakkeliste til kanotur
Årsplan (ferieplan)
Undervisningsplan
Elevfordeling – 3U
Spørgeskema til vagtlæreren (medbring udfyldt til skolestart)
Retningslinjer for brug af It. (medbring underskrevet til skolestart)

3U
Praktiske oplysninger
Værelset :
Værelserne er møblerede, men da I alle har eneværelse, er der plads til din egen stol, reol eller
lignende.
Du skal selv holde orden og gøre rent på dit værelse, og sammen med de andre i huset skal du holde
orden og rent på fællesarealerne.
Vask:
I huset, hvor du skal bo, findes der både vaskemaskine og tørretumbler. Da vi ikke har så gode
muligheder for at tørre tøj udendørs, må du kun vaske tøj her, der må komme i tørretumbler.
Skolen påtager sig ikke ansvaret for tøjet.
Husk at mærke dit tøj.
Sygdom:
Ved akut sygdom benytter vi primært de praktiserende læger i Lemvig. HUSK at medbringe
sygesikringsbevis. Desuden skal du medbringe det blå sygesikringskort, når lejrturen går til Sverige.
Vi kan hjælpe med at udlevere medicin, hvis vi modtager medicinen i doseringsæsker.
Weekends
De fleste weekender har man fri og må meget gerne tage hjem. Men man må også gerne blive på
skolen.
Søndag aften og efter ferier skal du ankomme til skolen i tidsrummet kl. 19.00 til kl. 22.00.
I forbindelse med hjemrejse de to første weekender er der en lærer på Struer Banegård, som hjælper
med at finde det rigtige tog. Det vil være en god idé, at du på forhånd har indkøbt ti-turs-kort eller
rejsekort.
Fredag eftermiddag har eleverne fri kl. 14.30 Der kører bus fra Fenskær til Struer banegård fredag
kl. 14.45 og retur fra Struer Banegård søndag aften kl. 20.20. Denne bus er gratis. Du får besked,
hvis der sker ændringer i køreplanen.
Ekstraordinær frihed :
Kan kun gives ved henvendelse til forstanderen.
Vi gør opmærksom på, at vi opkræver 2500 kr., hvis man vælger at tage sit barn ud en uge (til f.eks.
ferie). Beløbet dækker delvist skoletilskud fra Undervisningsministeriet.
Lejrskoler
I introugen er der en 3-dages lejrskole Kanotur) i nærområdet og i marts måned tager vi på
vinterlejrskole i Sverige. Desuden lejrskole i København i uge 22. Der vil ikke blive opkrævet
ekstra betaling i forbindelse med afvikling af lejrskolerne.

Fritid:
De fleste af skolens værksteder er altid åbne og kan benyttes. En gang imellem er der
fællesarrangementer du skal deltage i, ellers har du fri til at være sammen med dine kammerater på
skolen.
Forældre og familie er velkommen til at besøge dig. Men besøget skal aftales med vagtlærerne, idet
uanmeldt besøg kan være ubelejligt, hvis skolen har arrangementer eller lignende.
Hvis dine forældre i en periode, f.eks. p.g.a. ferie, ikke kan træffes, vil vi gerne have oplyst en
anden person, skolen kan kontakte, hvis der opstår et problem.

Lommepenge:
At lære at administrere sine lommepenge er en del af undervisningen. Vi vil hjælpe dig med at
lægge budget og lave regnskab ( hvis du har behov for det ). Det vil være en god idé, hvis du selv
skal sørge for daglige fornødenheder som sæbe, tandpasta o. lign.. Vi vil opfordre dig til at benytte
elevbanken på skolen. Vi kan ikke påtage os ansvaret for dit forbrug af penge.
Skolen betaler alle undervisningsmaterialer, men hvis du på værkstederne ønsker at lave større ting
til dig selv, f.eks tøj, møbler, sølvsmykker o.l., kan der blive tale om ekstra betaling herfor.
Computer m.v.
Du må gerne medbringe computer til brug i fritiden i det hus, du bor i. Efter lærernes anvisning må
du bruge computeren i undervisningen.
Du kan få vejledning i at installere de programmer, som efterskolen har en elevlicens til. Skolen kan
desværre ikke være behjælpelig med reparationer og opdateringer af din egen soft- og hardware.
Du må gerne have fjernsyn og radio/musikanlæg på værelset.
Når du spiller musik, må det kun være til fornøjelse for dig selv – ikke for højt og uden brug af sub
woofere. (Brug evt. høretelefoner).
Al ”elektronisk grej” medbringes på eget ansvar. Det er derfor en god idé, at du aldrig lader din
computer stå fremme, men sætter den tilbage på værelset efter brug.
Cykel/cykelhjelm :
Cykel kan medbringes og cykelhjelm skal medbringes, hvis du må cykle. Skolen kræver, at du altid
bruger hjelm i forbindelse med cykling.
Skolen påtager sig ikke ansvaret for cykler o.l.
Mobiltelefoner :
Må ikke benyttes i undervisningen (medmindre andet er aftalt med lærerne),
Regler :
Alkohol og alle former for stoffer må ikke medbringes/opbevares eller nydes på skolen samt på
rejsen til og fra skolen. Overtrædes denne regel, kan det medføre øjeblikkelig bortvisning fra
skolen.
Du skal i øvrigt opføre dig over for andre, som du forventer, at andre opfører sig over for dig.
Det vil bl.a. sige, at mobning fysisk og psykisk ikke tolereres.
Når du spiller musik, må det kun være til fornøjelse for dig selv – altså ikke for højt. (Brug evt.
høretelefoner). Brug af subwoofere ikke tilladt!
Du skal møde til tiden.
Du må ikke besøge pizzaria i Nr. Nissum.
Både ude og inde skal du færdes stille roligt.
Rygning:
Skolen er røgfri! Det betyder, at det ikke er tilladt at ryge på skolens område. Er du ryger, foregår
det på en afmærket plads uden for skolens område og kun der. Evt. rygning på denne plads er altid
efter samråd med forældrene.
Det er heller ikke tilladt for personalet eller gæster at ryge på skolens område.
Økonomi:
Ved endelig optagelse betales et indmeldelsesgebyr på 1.000 kr., som ikke tilbagebetales ved en
eventuel senere framelding.
Skolepengebeløbet fastsættes af skolens bestyrelse på baggrund af Undervisningsministeriets
retningslinier, og prisen for skoleåret 2016-17 udgør 2.095 kr. pr. uge i 42 uger.
Efter fradrag af statstilskud fordeles restbeløbet til betaling i 10 rater hver den 15. i månederne
august, september, oktober, november, december, januar, februar, marts, april og maj.

Skolen er berettiget til at pålægge renter og rykkergebyr ved overskridelse af betalingstidspunkter.
Vælger man at tage sit barn ud 1 uge – f.eks. til ferie – bliver man opkrævet kr. 2.500,00. Beløbet
dækker delvist skoletilskud fra Undervisningsministeriet.
Efterskoleopholdet kan afbrydes med mindst 4 ugers varsel. Hvis eleven eller hjemmet afbryder
opholdet i utide, er skolen i sin ret til at opkræve det FULDE skolepengebeløb for de efterfølgende
4 kursusuger (dvs. at der ikke kan søges statsstøtte til disse uger).
Forsikring:
Ang. forsikring – se vedlagte skrivelse fra vores forsikringsselskab.
Skolens postadresse:
Fenskær Efterskole, Kollegievej 5b, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.
Skolens telefonnummer er: 9789 1177,
E-mail : post@fenskaer. dk
Hjemmeside : www.fenskaer.dk
Vi gør opmærksom på, at du ikke kan forvente, der bliver delt post ud i weekenderne.

Forsikring:
Angående elevernes forsikringsforhold på efterskolen har vi modtaget nedenstående fra vor
forsikringsmægler:

”Forsikringsforhold:
Efterskolen er forsikret mod ansvarspådragende forhold forvoldt af efterskolen og
dennes medarbejdere. Falder en elev eksempelvis på grund af sne/is på
gangarealerne, fordi efterskolen ikke har overholdt deres snerydningspligt, er
efterskolen således erstatningsansvarlig for eventuelle erstatningskrav fra eleven.
Efterskolen har derimod ikke ansvaret for elevernes medbragte tøj, bøger m.m., hvis
dette skulle blive ødelagt ved eksempelvis brand eller tyveri. Eleverne bærer desuden
risikoen for ødelæggelse af efterskolens bygninger og løsøre.
Ovennævnte
situationer
er
normalt
dækket
på
en
almindelig
familieforsikring/indboforsikring, dog skal man være opmærksom på, at der som
udgangspunkt ikke er forsikringsdækning for skader forvoldt af eleven på selve
indlogeringsværelset, kun på skader forvoldt på fællesarealer og lignende.
Endelig bærer eleven selv risikoen for ulykkestilfælde, som efterskolen ikke er
ansvarlige overfor, eksempelvis hvis en elev får en bold i ansigtet og knækker en tand
eller lignende. En sådan skade vil normalt være omfattet af en privat
ulykkesforsikring”.
På baggrund af ovennævnte vil skolen anbefale, at eleven er dækket af en
familieforsikring og en privat ulykkesforsikring.

