
HUSKELISTE                   
 

  Tandbørste 
  Tandpasta 
  Sæbe 
  Shampo 
  Håndklæder 
  Badesandaler 
  Dyne og hovedpude 
  2 sæt sengelinned 
  En rullemadras 
  Et tæppe til at lægge over sengen om dagen 
  Regntøj 
  Gummistøvler 
  Arbejdstøj, som ikke behøver at være pænt 
  Idrætstøj 
  Indendørssko til idræt 
  Udendørssko til idræt 
  Svømmetøj 
  Vasketøjskurv 
  Evt. medicin 
  Cykel + hjelm (cykel må gerne være af ældre årgang, men den skal     

teknisk og sikkerhedsmæssig være i orden.) 
 Vækkeur 
 Sovepose 
 Liggeunderlag 
 …….. 
  Strømper 
  Undertøj 
  Bukser 
  Trøjer m.m. 
  ….. 

 
Hvis du tager et musikanlæg med, skal du selv medbringe en forlængerledning med navn på. 

Skolen har intet ansvar for medbragt computer og andre elektroniske ting. 



 

 

 

Forsikringsforhold: 

Efterskolen er forsikret mod ansvarspådragende forhold forvoldt af 

efterskolen og dennes medarbejdere. Falder en elev eksempelvis p.g.a. 

sne/is på gangarealerne, idet efterskolen ikke har overholdt deres 

snerydningspligt, er efterskolen således erstatningsansvarlig for eventuelle 

erstatningskrav fra eleven. 

Efterskolen har derimod ikke risikoen 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. 

Med venlig hilsen 

Niels Ørum Kirk 

Forstander 

  



 

 

TILLADELSER OG SAMTYKKEERKLÆRING: 

Elev og forældre hæfter for enhver skade, som eleven måtte forvolde på 

skolens ejendom under skoleopholdet, hvorfor det vil være fornuftigt at 

have en ansvarsforsikring, hvis uheldet skulle ske. 

Skolen har en ansvarsforsikring, der omfatter skolens ansvar i forbindelse 

med ”farlige aktiviteter”, såsom kajak, surfing, rapelling, klatring, 
hoppepuder, airtracks, ridning/pleje af heste etc. For at forsikringen 

dækker, skal I være orienteret og have accepteret jeres barns deltagelse 

heri. Dette gøres med nedenstående underskrift. 

* Der gives tilladelse til, at eleven kan optræde på skolens hjemmeside 

med billede, deltage i EfterskoleTV og i øvrigt deltage på billeder, der 

viderebringes på skolens profiler på Facebook, Vimeo, Flickr, Twitter, 

YouTube, skolens blog og generelt i skolens markedsføring. 

* Der gives tilladelse til, at eleven kører med skolens og ansattes 

køretøjer. 

 

* Der gives tilladelse til, at skolen opretter eleven på Optagelse.dk i 

forbindelse med vejledningen på efterskolen. 

 

* Der gives samtykke til, at Fenskær Efterskole videregiver oplysninger 

om eleven til sagsbehandler og UU-vejleder i forbindelse med 

mødevirksomhed, mens eleven er på efterskolen. 

 

 

______  _______________  _________________ 

Dato  Elevens underskrift  Forældres underskrift 

  



 

OPLYSNING OM INTROUGE 

Vi begynder som sædvanligt skoleåret med en intro-uge, og i 

slutningen af ugen er der en 2 dages lejrskole. 

 

Da langt de fleste skal overnatte i telt eller shelter, beder vi 

eleverne om at medbringe sovepose og liggeunderlag, når de 

ankommer til skolen.  

 

På turen deltager de elever, der bor sammen i huset – plus de 2 

kontaktlærere, der er tilknyttet huset. 


