Elev- og Forældremagasin 2022-23

www.baunehoej.dk/kontoret/Skoleåret 2022/23

ADRESSE- OG TELEFONLISTE
Skolen:

Runegårdsalle 30, 3630 Jægerspris
Tlf. : 4753 0023 (Telefontid hverdage 8.30-15.00 og 20-22 søndag)
Mail : be@baunehoej.dk
Hjemmeside: www.baunehoej.dk

Forstander :
Viceforstander:
Forretningsfører :
Formand for Skolebestyrelsen:

Ulrik Goos Iversen: ug@baunehoej.dk
Kristian Damgaard: kd@baunehoej.dk
Lene Schæffer: ls@baunehoej.dk
Svend-Aage Laxager: sal@baunehoej.dk.

Fritagelser
Tag kun eleven fri, hvis det er tvingende nødvendigt og aldrig i længere tid end 2 dage (undtaget herfra
selvfølgelig sygdom og lignende force majeure grunde).
Fritagelse sker ved at sende en mail til skolen. Skriv afgangs- og ankomsttid til be@baunehoej.dk.
Vi kan ikke modtage fritagelser på mail i weekenden, så husk at ringe til skolen søndag aften
mellem kl. 20-22 tlf. 47530023, hvis eleven må blive hjemme efter weekenden.
Dette gælder også hvis eleven er taget hjem pga. sygdom i løbet af ugen, da vi altid afventer elevens tilbagekomst søndag aften.
Søndag aften
Eleverne skal være tilbage på skolen søndag aften mellem kl. 20-22.
Hvis en elev ikke kommer, skal man ringe til hjemmelæreren søndag aften mellem kl. 20.00
– 22.00 på 47 53 00 23.
Det er vigtigt, at alle overholder disse tider, idet hjemmelæreren vil kontakte hjemmet efter
klokken 22.00 søndag aften, hvis eleven ikke er dukket op.

Ferieplanen for skoleåret 2022/23
Efterårsferie i uge 42 – 2022
Juleferie i perioden: 22.12.2022-01.01.2023 begge dage inkl. (ankomst til skolen mandag aften den 2.
januar mellem kl. 20-22)
Vinterferie i uge 7 – 2023
Sidste skoledag lørdag den 24. juni 2023.
Eleverne har ikke fri:
De 3 dage før påske 2023. Vær opmærksom på, at evt. fritagelse i de 3 dage pålægges ekstrabetaling
pga. mistet statsstøtte.
Bliveweekender
14.-15. august 2022 (Intro-tur)
24.-25. september 2022 (Efterskolernes dag/Åbent Hus)
25.-26. februar 2023 (Teaterforestillinger)
13.-14. maj 2023 (Introdag for kommende elever)
Forlængede weekender
19.-21. august 2022: Eleverne får fri torsdag 18. august klokken 15.00.
30. september – 2. oktober 2022: Eleverne får fri torsdag den 29. september kl. 15.00
3. -5. marts 2023: Eleverne får fri torsdag den 2. marts kl. 15.00
18.-21. maj 2023: Eleverne får fri onsdag den 17. maj kl. 15.00 (Kristi Himmelfart)
Velkommen til Baunehøj!
Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Baunehøj! Vi glæder os meget til samarbejdet i
det kommende skoleår, og vi håber med dette lille hæfte at kunne give især forældre svar på nogle af de
mange spørgsmål, der knytter sig til skoleopholdet.
Baunehøj Efterskole er en almendannende efterskole. Dette betyder, at vi ønsker at udvikle vore elever
på mange områder. Eleverne skal i det kommende år bruge både hoved, hænder, krop og hjerte – som
de hele mennesker de er.
Skolens værdigrundlag er:
”Baunehøj Efterskole er en historisk-poetisk skole, der arbejder
ud fra et grundtvigsk livssyn.
Skolens formål er beskrevet således:
”Skolen ønsker med rødder i dansk kultur at fremme en levende
folkelig undervisning, der gennem håndens, åndens og hjertets
dannelse sigter mod det hele menneske og et aktivt, demokratisk
medborgerskab.
Skolen ønsker at gøre en forskel ved at bygge på den levende
vekselvirkning mellem elev og lærer, skole og samfund, Danmark
og Verden.
Skolen ønsker at hjælpe eleverne til at blive frimodige og se livets
mangfoldighed, tro på fællesskabet og på hver dags nye muligheder samt lære dem at tage ansvar for sig selv, hinanden og
fællesskabet.”
Med efterskoleopholdet påbegynder de unge og forældrene et nyt livsafsnit i en ny kultur med en ny
måde at leve på. De unge begynder en fælles dannelsesrejse, hvor den enkelte på den ene side vil tilskyndes til at leve i frihed og frimodighed med tro på egne kræfter og muligheder og samtidig lære at
etablere forpligtende fællesskaber med andre i en foranderlig verden.

Vi ønsker at møde vore elever og forældre med den tillid, der bygger på, at et ord er et ord. Vi forventer
at blive mødt med den samme indstilling. Eleverne har ved indmeldelsen tilmeldt sig en helhed, og vi
forventer derfor, at alle går positivt ind i alle gøremål på skolen. Det er afgørende, at alle viser hensyn til
hinanden i såvel omgangsform som omgangstone.

REGLER
Det er en usædvanlig situation, at 102 unge skal leve sammen, og det kræver naturligvis usædvanlige
regler. De vigtigste kommer her:
Alkohol, stoffer og rygning
”Man må ikke besidde, nyde eller være påvirket af øl, spiritus, tobak eller euforiserende stoffer på skolen, ved rejse til og fra
skolen, og når man i øvrigt er under skolens
ansvar”
Det er ulovligt at ryge på skolen og på skolens område, også som gæst. Det gælder
også E-cigaretter, snus og nikotinafvænningsprodukter.
Hash og andre euforiserende stoffer er
heller ikke tilladt i weekender eller ferier!

Besøg i husgrupper og på værelser
”Eleverne må ikke komme på hinandens værelser ud over de aftalte besøgstider, og der er grænser for elevernes brug af værelset som privat rum”
Reglen er begrundet i den usædvanlige situation, at mange
unge skal lære at bo og leve sammen. Reglen værner de forsigtige, skaber tryghed i kønsfællesskabet og skubber eleverne ud
i det fælles rum. Ved skoleårets start er det skolen,
der fastsætter besøgstiderne, men eleverne vil blive medinddraget i udvikling af fælles besøgs-aftaler m.v.
Den usædvanlige situation sætter også grænser for elevernes
brug af værelset som privat rum.
Det er ikke tilladt at dyrke sex på skolen eller at drenge og piger sover sammen, da alle skal kunne føle sig velkommen overalt på skolen. Der arrangeres dog ind imellem fællesovernatning i weekenderne.

Vedr. mødepligt og deltagelse
”Der er mødepligt til alle timer, måltider og arrangementer, og vi lægger vægt på, at alle møder til tiden,
velforberedte, nærværende og aktivt deltagende.” Man viser hinanden gensidig respekt ved at passe
tiden og gøre sig umage med arbejdet. Heraf følger, at fritagelse, fravær og udeblivelse kun kan accepteres i ganske særlige tilfælde.
Overtrædelse af skolens regler er alvorlige tillidsbrud og kan i yderste konsekvens betyde at vores samarbejde må ophøre.
Spise- og bordkultur
Formålet med at spise sammen er, at eleverne ud over at få stillet deres sult får ro til at møde hinanden.
Dette sker bl.a. ved at deltage i og medvirke til, at spisesituationen bliver en rar oplevelse for alle. Dette
indebærer, at alle skal vise respekt for hinanden og den mad, der bliver serveret. Under spisningen hjælper eleverne og bordlærerne hinanden med at bevare en god tone, lytte til hinanden og udvikle en god
bordkultur, hvilket bl.a. indebærer at vi spiser varm mad med kniv og gaffel, ikke sidder med hat eller
hætte, sidder ordentlig ved bordet, sender maden rundt, smager på maden og i det hele taget gennem
en god omgangstone viser respekt og opmærksomhed overfor bordfællesskabet.
TRANSPORT
Skolen ligger i Hovedstads-området, og det betyder, at transporten til og fra København er relativ billig.
Sørg for at eleverne har et rejsekort el. lign.
Bus nr. 316 stoppested: Bag Skoven Brugs (ca. 1 km. fra skolen)
Bussen kører over Jægerspris til Frederikssund. I Jægerspris er der
busser videre til Roskilde og i Frederikssund er der busser til Nordsjælland og S-tog linje H og C.
Søndag aften er der kun én afgang fra Frederikssund Station til
skolen der rammer tidsrummet 20-22, så vær opmærksom på at
fange den.
Det sidste stykke vej til og fra skolen sker ad Runegaards Alle.
Alleen kan være meget mørk især om vinteren, og derfor opfordrer vi alle til at bruge reflekser på overtøjet.

DAGLIGDAGEN
Praktisk arbejde
Da skolen er en helhed, skal alle elever lære at holde huse og haver, passe dyrene, så de trives, samt
lære, at et godt miljø er forudsætningen for, at alle har det godt. Derfor forventer vi også, at alle vore
elever går positivt ind i samarbejdet på disse vigtige områder.
Ridning og sejlads
Ridning foregår på fredelige heste. Hjelm og støvler med hæl (evt. ride gummistøvler) er påbudt, og ridning finder sted efter aftale med Jan Jørgensen. Sejlads foregår i kajakker. Reglementeret påklædning er
påbudt, og sejlads finder kun sted efter aftale med friluftslærerne og i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens skærpede sejladsregler.
Cykler og cykelhjelm
Vi bruger cyklerne en del både i undervisningen og i fritiden. Af hensyn til elevernes sikkerhed og skolens ansvar er det påbudt altid at bruge cykelhjelm, når man cykler i forbindelse med undervisningen. Cyklerne skal
forblive på skolen hele året.
DagliBrugsen
I de større pauser har eleverne mulighed for at handle
daglige fornødenheder i Dagli’Brugsen, som ligger 4 km
fra skolen.
Kosten
På Baunehøj er maden en vigtig del af vores hverdag, så
vi kan fungere godt i dagligdagen. For at give vore elever en dybere forståelse af gode kostvaner og de processer, der ligger bag den færdige mad, undervises eleverne i køkkenet og køkkenhaven. Vi bruger en del økologiske råvarer og grøntsager fra egen køkkenhave. Det
er muligt at tilmelde sig vegetarisk kost i perioder af 2-3
måneder. Kun efter aftale med Tino kan der serveres anden specialkost ved sygdom og allergi.
Vask af tøj på skolen
På skolen har vi vaskemaskiner, udendørs tørrestativer samt tørrerum i nogle af bygningerne. Eleverne kan benytte disse faciliteter efter gældende aftaler. Eleverne skal selv
sørge for sæbe.
Sygdom
Alle elever skal medbringe sundhedskort og meget gerne et termometer. Syge elever
tilses af sygelæreren. Er man syg på skolen, skal man være sengeliggende hele dagen.
Hvis det skønnes nødvendigt sendes eleven til læge på lægehuset i Jægerspris eller hjem.
Ved alvorlig eller længerevarende sygdom vil hjemmet blive kontaktet. Skolen har et
Falck abonnement, som dækker transport til og fra skadestue. Tjek om jeres barn har en gældende stivkrampevaccine
Åben ild
Vi har skrappe regler for brug af åben ild og stearinlys. Det er ikke tilladt at bruge levende lys på værelser
og på fællesområder. Der må ikke laves bål eller tændes anden ild uden deltagelse af en lærer.

WEEKENDER
Weekender – de almindelige
I de almindelige weekender kan eleverne vælge at blive på skolen eller tage
hjem fredag eftermiddag. Eleverne tilmelder sig den kommende weekend
onsdag morgen. Man tilmelder sig hele
weekenden på forhånd og kan ikke fritages en enkelt dag i weekenden.
Vi håber, at I vil tilskynde jeres barn til
at tilbringe nogle weekender på skolen.
Det er ofte her, man kommer tæt ind på
hinanden og lærer hinanden godt at
kende. Der er altid et program for weekenden, og man skal deltage i de fælles
arrangementer, hvis man er på skolen.
Vi går ud fra, at elever har hjemmets tilladelse til at tage med kammerater hjem på weekend.
Private fester, der holdes uden for skolen i weekender og på fridage, tager skolen ikke ansvar for, og vi regner
med, at de involverede forældre påtager sig ansvaret herfor.
Weekender - de fælles
I fællesweekenderne skal eleverne blive på skolen. Det gælder f.eks. i forbindelse med åbent hus arrangementer, forældredage og store arrangementer, hvor elevernes tilstedeværelse er vigtig.
De fleste fællesweekender er fastlagt på forhånd, se årskalenderen. Andre vil vi oplyse om i så god tid, vi kan.
I fællesweekenderne kan eleven ikke tages fri!
Weekender - de forlængede
I løbet af skoleåret vil vi 4 gange gå i skole en lørdag og søndag mod til gengæld i den efterfølgende weekend
at holde fri fredag. Det er muligt for eleverne at blive på skolen i disse forlængede weekender, men det er en
stor fordel for det daglige skolearbejde, hvis alle tandlægebesøg og lign. kan ordnes i sådanne weekender.

FORÆLDRESAMARBEJDE
Vi opfordrer alle forældre til at få etableret et godt samarbejde med elevens huslærer. Det er tit afgørende for
problemers løsning, at samtalen mellem hjem og skole bliver etableret hurtigt, og man er altid velkommen til at
kontakte skolen for at drøfte elevens faglige og personlige
udvikling.
Husgrupper
Alle elever tilhører en husgruppe, og til denne husgruppe
er der knyttet en bestemt lærer. Huslæreren er behjælpelig i hverdagen og træder til, hvis der opstår problemer.
Huslæreren er på denne måde et naturligt bindeled imellem skole og hjem.
Eleverne er indkvarteret i følgende 9 husgrupper:
Frennebo 1. sal
Frennebo stuen
Landeriet
Langelinje
Lindehuset
Standeriet
Baunehøj Østerled
Baunehøj Prinsesser
Baunehøj Vesterled

Huslærer: Iben
Huslærer: Gry
Huslærer: Peder
Huslærer: Kristian Hastrup
Huslærer: Kristina
Huslærer: Jan
Huslærer: Bjørn
Huslærer: Abdoulaye
Huslærer: Lasse

Gæster
Som forældre er I naturligvis altid meget velkommen på skolen. Dog beder vi om, at eventuelle
besøg i forvejen aftales med kontoret. Andre gæster er velkommen til vores åbne arrangementer på skolen. I
løbet af skoleåret arrangerer vi venneweekender, hvor eleverne kan invitere en ven til at besøge sig på skolen.
For elevens og skolens gæster gælder der de samme regler som for eleverne.
Ferie
Skolen gør opmærksom på, at planlagt fravær i 3 eller flere sammenhængende dage koster kr. 5.000,- (inkl.
egenbetaling for ugen). Beløbet dækker det statstilskud som skolen mister. Reglen gælder derfor også, hvis
man tager eleven fri de 3 dage før påske hvor skolen ikke er lukket.

Forsikring
Vi anbefaler, at alle har en heltidsulykkesforsikring, der dækker personskader på eleven. Herudover anbefaler vi, at man har en privat familieforsikring - omfattende brand-, tyveri- og vandskadeforsikring på familiens egne
ting samt en ansvarsforsikring, der dækker skader på andre personer og andres ting, idet skolens forsikringsmæssige dækning kun er at betragte som
et ekstra sikkerhedsnet, og på nogle områder kun en grunddækning med et
begrænset omfang. Skolen har en kollektiv ulykkesforsikring og en forsikring, der dækker de ting, skolen kan stilles til ansvar for, hvorimod vi ikke
har en forsikring, der dækker den enkelte elevs ansvar m.v.
Erstatning
Eleverne er erstatningspligtige overfor ødelagte ting eller bortkomne nøgler og låse. Ødelægger eleven noget
af skolens inventar, bliver skaden udbedret, og forældre må betale herfor.

FORENINGER
Baunehøjs Vennekræs
Alle elever bliver automatisk medlemmer af Vennekræsen ved skoleårets
start. Vennekræsen har til formål at
være bindeleddet mellem skolen og
eleverne i de første år efter skoleopholdet. Vennekræsen arrangerer fester
for nuværende og tidligere elever. Skolen er ikke involveret i disse fester, der
normalt indebærer udskænkning af alkohol.

Baunehøjs Skolekreds
Alle forældre bliver automatisk medlem af Skolekredsen den 1/1 det år eleven starter på skolen. Skolens fundament er en levende skolekreds, og som medlem af denne kan man være med til at præge skolens holdning,
indhold og økonomi. Gennem medlemskabet får man informationer om de mange aktiviteter i, bag og omkring
skolen. Skolekredsen udgiver bogen ”Årskrønike”, og man inviteres til at tage aktivt del i arrangementer, arbejdsdage og kurser m.v.
På Generalforsamlingen i februar vælges medlemmer til skolens repræsentantskab, der vælger skolebestyrelsen og godkender skolens budget mm.

Medarbejdere

Abdoulaye Thiongane (AT)
Efterskolelærer, huslærer for Prinsessegangen
Er til politik, rejser, Kamilla, Ida og
natur
Profil: Fransk og Engelsk
Citat: ”Er der styr på det?”
Email : AT@baunehoej.dk,
Mobil : 4083 4942

Bjørn Friis Thomsen (BT)
Efterskolelærer, Huslærer for Østerled.
Er til hockey, gode film, caféliv i København og naturen
Profil: Dansk og Skrivefag
Citat: ”Giver det mening?”
Email: BT@baunehoej.dk
Mobil: 5355 2007

Frederik Brinth Christiansen (FC)
Efterskolelærer
Kan godt lide musik, flinke folk,
lejrbålsstemning og mixerpulte
Profil: Linjefag Musik, Dansk, Aftensang
Citat: ”How goes?”
Email: FC@baunehoej.dk
Mobil: 2878 2073

Hanne Gundersen Taxbøl (HG), gartner
og bæredygtighedsmedarbejder
Mikroorganismer, bier, grønne fingre og
Greasedans
Profil: Jord til bord, køkkenhaven
Citat: ”Det her jord er rigtig spændende!”
Email: hg@baunehoej.dk
Mobil: 60299553

Jan Schulz Jørgensen (JS)
Efterskolelærer, huslærer for Standeriet,
Er til heste, skovpleje, fiskeri og tango.
Profil: Linjefag Ridning, JTB - det grønne - derude
Citat: ”I did it my way”
Email: JS@baunehoej.dk
Mobil: 2928 6232

Jesper De Fries (JF)
Efterskolepedel og altmuligmand
Er til hytten i Sverige og spejderhytten
i Jægerspris.
Far til 4 og Morfar til 3.
Profil: Bygninger, alt det løse og det
der lige skal ordnes.
Citat: ”Sådan en tror jeg, jeg har
hjemme i kælderen”
Mail: JF@baunehoej.dk

Gry Karkov Pallesen (GP)
Efterskolelærer, huslærer for Stuen
Er til sang, teater, sang, teater, sang.
Profil: dansk, Linjefag Teater, Kor
Citat: «Wuuh!»
Email: gp@baunehoej.dk
Mobil: 25 48 80 28

Kristian Damgaard (KD)
Viceforstander, skolevejleder
Er til hygge, smil, surfing, økologi, Mojo,
Signe, Anton og Sofus.
Profil: Musik, Kor, It
Citat: ”Artikuler! Højere!”
Email: KD@baunehoej.dk
Mobil: 2943 5601

Ulrik Goos Iversen (UG)
Efterskoleforstander
Er til Inger Christensen, kål, musik og kaffe.
Profil: Forstander, Medborgerskab,
Om Mennesket i Verden
Citat: ”Stem på mig!”
Mail: UG@baunehoej.dk
Mobil: 3035 7303

Kristina Stampe (KS), Efterskolelærer,
Huslærer for Lindehuset
Fan af Pipi Langstrømpe
”Det kan vi sagtens”
Er til friluftliv, sport, fest og farver
Profil: Engelsk, bevægelse,
Linjefag Friluftsliv, Emofitness
Citat: ”Gir det mening?”
Email: ks@baunehoej.dk
Mobil: 26172707

Lasse Bjelke Refsbech (LR)
Efterskolelærer, huslærer for Vesterled.
Er til natur, landevejscykling, badminton, fiskeri,
glas- og træ.
Profil: Linejfag Håndværk, JTB, teknik
Citat: ”Det er ikke noget problem,
for jeg er gammel elitesoldat”
Email: LR@baunehoej.dk,
Mobil: 2863 78 78

Lene Schæffer (LS)
Forretningsfører og sekretær
Er til gode samtaler, løb, cykelture,
vandreture, gode bøger, kajak og Folkeuniversitetet
Profil: blæksprutte, postadministrator
og stavekontrollør
Citat: ”Så smøger vi ærmerne op”
Mail: LS@baunehoej.dk

Maja Gerner Petersen (MP)
Efterskolelærer, skolevejleder
Er til kreative nørklerier, vegansk mad, yoga,
kunst, sup board og have.
Profil: Matematik, Linjefag Design og
kreative valgfag
Citat: ”Vi løser det”
Mail: mp@baunehoej.dk
Mobil: 2288 0588

Iben Tofte-Grevsen (IT)
Efterskolelærer, huslærer for 1. salen
Er til motorcykler, vandreture, dans, eksperimenterende madlavning
Profil: Dansk, Engelsk, tysk og teknologifag
Citat: ”Stram ballerne!”
Email: IT@baunehoej.dk,
Mobil: 31 32 03 40

Peder Esmann (PE)
Efterskolelærer, huslærer i Landeriet, trommeslager og familiefar.
Er til dans, fest, rengøring, sjove
opvarmningsøvelser
Profil: Tysk, Linjefag Musik, Kor og Bevægelse
Citat: ”Vær hos dig selv!”
Mail: PE@baunehoej.dk
Mobil : 2034 4604

Per Nielsen (PN), Efterskolelærer.
Er til fiskeri, it, computerspil, skate og frisbee
Profil: Matematik, engelsk, udeliv, IT
Citat: ”Per er Gud”
Mail: pn@baunehoej.dk
Mobil: 20573669

Kristian Hastrup (KH)
Efterskolelærer og huslærer for Langelinje,
skolens ingeniør
Er til friluftsliv og spejder, mountainbike, kajak og gode bøger
Profil: Matematik, Engelsk, Linjefag Friluftsliv
Citat: ”Ja det må I nok godt”
Mail: KH@baunehoej.dk
Mobil 93 88 10 73

Tino Stott (TS)
Efterskolelærer, kok.
Er til jagt, god gammeldags dansk kromad,
Kulhuse netværk og Thailand.
Profil: Jord til bord, Linjefag KokAmok, Fodbold
Citat: ”Det finder vi ud af”
Email: TS@baunehoej.dk
Mobil: 4051 0084

HUSKE-OG PAKKELISTE
Boglige fag:
✓ Lommeregner
✓ Penalhus med velassorteret indhold, dvs. passer, lineal, vinkelmåler, tegnetrekant, viskelæder, blyantspidser
og skriveredskaber
✓ Skoletaske til a-4 mapper
Praktiske fag:
✓ Arbejdstøj og sko til ude og i stalden
✓ Sportstøj & ude/indesko til bevægelse
✓ Regntøj og gummistøvler
Udeliv:
✓ En velfungerende cykel med lås, bagagebærer, cykellygter, pumpe, lappegrej samt bagageelastikker. Dæk og
slanger skal kunne klare grusveje. Vi forventer, at elevens cykel er i lovlig stand og klar til brug fra første uge!
✓ Cykelhjelm
✓ Cykeltasker eller tilsvarende
✓ Bestik, krus & tallerken til lejrliv,
✓ Holdbar vandflaske
✓ Liggeunderlag og sovepose (skal allerede bruges første weekend og skal altid forblive på skolen)
✓ Uldundertøj/skiundertøj
✓ Badetøj
Indendørs:
✓ 2 par Hjemmesko - et til husgruppen og et par til Udsigten
✓ Myggebalsam før & efter stik!
✓ Rullemadras til sengen. Skal medbringes! Generelt er målene: 90x200 cm i Frennebo, Langelinje, Lindehuset og
Villa Baunehøj og 80x210 cm i Landeriet, Standeriet og Vesterled.
✓ Dyne, pude samt betræk x2
✓ Sengetæppe
✓ Krus og tallerken til værelse/tekøkken med navn på
✓ Vasketøjskurv/-pose
✓ Sundhedskort
✓ Toiletsager og håndklæder
✓ Vækkeur – vigtigt! Da vi ikke har mobil på værelset i starten.
✓ Armbåndsur som bæres på håndleddet (så du ikke kommer for sent)
✓ Termometer
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Følgende ting må også gerne medbringes:
Badminton/tennisketcher og bolde
Cykeltaske (du skal ikke købe nye)
Fiskegrej og waders
Hjelm og støvler, evt. ridegummistøvler (hvis man vælger ridning)
Musikinstrumenter (ikke trommesæt)
Mobiltelefon (som afleveres ved ankomst på skolen, opbevares på kontoret og udleveres til hjemtur)
Lommelygte
Opbevaringskasser
Du må ikke medbringe:
Computer, Ipad, tablets el.lign. (vi aftaler senere, hvornår de kan medbringes), fjernsyn, knallert, sound box og
”køkkenmaskiner”.
Husk at sætte navn på ting og tøj!

