VIGTIGE PRAKTISKE MEDDELELSER.

Skolens tlf.:

55 56 41 33 Mellem 8.00 og 15.00

Vagttelefon:

40 30 24 83 Aften, weekend og nat weekend

Nattevagt:

23 20 11 33 Søndag – torsdag nat

Forstander:

22 15 41 36

Skolens e-mail:

kontoret@befs.dk

Hjemmeside:

www.brøderupefterskole.dk

Skolens åbning: Søndag den 12. august – fælles velkomst kl. 16.30
Kom i god tid af hensyn til parkering og indskrivning. Kontoret er åbent fra kl. 14.30.
For elever med egen hest er der møde kl. 15.30 og fælles velkomst kl. 16:30.

Værelserne
Værelserne er møblerede. Det er tilladt at sætte et “vist personligt præg” inde på
værelset, under hensyn til brandsikkerheden. Værelset skal efterlades i samme
stand, som man har modtaget det. Eleven er erstatningsansvarlig for skader på
værelset og indboet.
Husk: I skal medbringe dyne, pude, sengelinned, en god rullemadras og et
sengetæppe. Rullemadrassen og sengetæppet skal kunne dække en madras på 80
x 200 cm. I er velkomne til at medbringe puder, blomster og andet som kan pynte.
Billeder og plakater må ophænges med ”abesnot”, som I selv skal medbringe – der
må ikke bruges søm, skruer eller tape. Bøjler til klædeskabet er også en god idé.

Personlige effekter
Tøj: I kan ikke undvære regntøj, badetøj, træningstøj, sportstøj/sko samt
gummistøvler. Medbring noget gammelt arbejdstøj, der kan tåle, at I kan tage fat.
En god ting er at mærke tøj med navn. I gymnastiksal og hal må der kun benyttes
indendørssko med såler, der ikke smitter af.
Redskaber: som badmintonketcher, bordtennisbat og andet personligt udstyr til
undervisning og fritid medbringes.
Musikanlæg: Små anlæg er tilladte. Musik må ikke kunne høres udenfor værelset.
Computer: Egen bærbar computer, usb-nøgle og forlængerledning er obligatorisk i
forhold til undervisningen. En printer kan være nyttig især i forbindelse med
terminsprøver og eksamen.
Musikinstrumenter: Du må meget gerne tage dine musikinstrumenter med, men
det er selvfølgelig på eget ansvar. Der er god mulighed for at øve i skolens
musiklokaler. Husk at aftale opbevaring af dit instrument med vores musiklærere.
Mobiltelefoner: Må kun benyttes i begrænset omfang.
Personligt service: Tekrus, dyb/flad tallerken, bestik og drikkedunk medbringes til
brug ved mellemmåltider og på ture, evt. forsynet med navn.
Hjælpemidler: Alle elever skal medbringe en anvendelig lommeregner, skrive- og
tegneredskaber, tape og saks. Skolen abonnerer på ordbogen.com.
Sovepose/liggeunderlag: Til brug på overnatningsture.
Cykel/cykelhjelm: skal medbringes, da vi allerede fra den første uge kan lave
cykelture i omegnen. Du vil ved ankomsten få anvist en plads i skolens cykelskur.
Husk at cyklen skal være i lovlig stand og at medbringe godkendte lygter, dit eget
lappegrej og reparationsværktøj m.m. Cykelhjelm er obligatorisk.
Refleksvest

Øvrig information
Offentlig transport: Der er offentlig bus fra Køge, Næstved og Præstø.
Knallert: Må ikke medtages!
Brandsikring: Der findes på skolen en del brandmateriel. Det indskærpes, at
misbrug heraf vil blive betragtet som meget alvorligt! Ingen form for levende lys på
værelset er tilladt på grund af brandfare.
Andre el-apparater: I må ikke selv medbringe kaffemaskiner, kogeapparater,
toastmaskiner eller lignende. Skolen har små the-køkkener, der kan benyttes.
Pas: Medbringes på skolerejser til udlandet.
Læge: Volle Paridon, Tappernøje, kan i begrænset omfang benyttes - husk det
gule sundhedskort. Det gule sundhedskort gælder også på rejser i Norden.
Sygdom: Vi tilser syge elever. Såfremt eleven er så syg, at det vurderes, at eleven
vil have godt af at komme hjem, skal dette altid aftales mellem kontoret/vagtlærer
og forældre, inden bilen startes og der køres hjemmefra.
Weekender: Når I har valgt Brøderup Efterskole, så er det også et valg, der
indebærer store muligheder for et nyt fællesskab med de andre elever. Der er
enkelte obligatoriske skoledage i weekender, hvor alle skal deltage. Og enkelte
fridage på hverdage. De øvrige weekender er eleverne ganske frit stillet, men vi
håber dog, at mange vil benytte muligheden for at deltage i det særlige
efterskoleliv, der leves netop lørdag/søndag. Det skal dog bemærkes, at har man
valgt at være her i en weekend, gælder det hele weekenden.
Eleverne tilmelder sig weekenden tirsdag til morgenmaden.
Forældre/elev kontakt: Opbakning er ikke at stille på skolen hver gang, der er
problemer. Eleverne skal netop lære at stå på egne ben. Intet nyt er oftest godt nyt
– hæng ikke i telefonen hele tiden, aftal en dag og et tidspunkt for samtale og sms
med jeres barn. Elevens kontaktlærer kan kontaktes på mail, hvis der er
informationer, vi skal kende. Fritagelser aftales med kontoret.
Ferieplan: Tjek ferieplan og skolekalenderen (ligger på skolen hjemmeside ved
skolestart) med egen kalender således, at I ikke får planlagt arrangementer, hvor
eleverne skal være på Brøderup.
Ekstra fri: Af hensyn til skolens undervisning og helheden i hverdagen, som blandt
andet skaber sammenhold og tryghed, gives der kun i absolut påkrævet tilfælde
ekstra fri, for eksempel: Runde fødselsdage, bryllupper, begravelser og lignende i
familien samt læge- og tandlægebesøg. Der skal være skriftlig eller telefonisk
henvendelse fra hjemmet. Det vil sige, at elever ikke selv kan bede sig fri. Vi giver
ikke fri til almindelige fodboldkampe, koncerter, ridestævner og fødselsdage m.m.
Forældreinfo: Informationer sendes via mail eller udleveres. De vil ligeledes blive
lagt ud på vores hjemmeside under ”skolen/forældreinfo”.
Torsdagsarrangementer: Gæster til torsdagsarrangementer tilmeldes gennem
eleven onsdag til morgenmaden. Arrangementerne kan ses på skolens
hjemmesides kalender efterhånden, som de planlægges. (Mulighed for RSS).

Frister for det I skal sende til Brøderup
18. april

Elektronisk fagvalg mv. via link

23. april

Seneste betaling af 2. rate

23. juni

Kopi af 9. kl. afgangsbevis

