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VÆRDIGRUNDLAG 
 

Vi inspirerer Verden 

Levring Efterskole er et innovativt væksthus for personlig udvikling, idrætslig dygtiggørelse og 
faglig fordybelse. 

Vores elever bliver kompetente medborgere med personlig styrke, faglig højde og sociale 
færdigheder, som navigerer autentisk i livet og bidrager værdifuldt til fremtidens samfund. 

Det lykkes fordi: 

1. Vi når vores mål. 

Vi ser elevens individuelle udviklingspotentiale, og skaber optimale betingelser for personlig 
vækst. 

Vores elever færdes i et anerkendende miljø. 

2. Vi tør mere. 

Vi støtter hinanden og hylder forskelligheden. Vi nærer store ambitioner og nye tanker,  

og fylder dagen med gejst. Vi tør, fordi vi er sammen. 

Vores elever indgår i et tillidsfuldt fællesskab. 

3. Vi samarbejder på tværs. 

Vi samarbejder på tværs af discipliner og kulturer, og skaber stærke synergier mellem skolen og 
det omgivende samfund. 

Vores elever møder en inkluderende hverdag. 

4. Vi skaber det nye. 

Vi skaber æstetiske omgivelser og ekstraordinære oplevelser, som stimulerer læring, styrker 
fællesskabet og fremmer kreativiteten. 

Vores elever lever i en udviklende ramme. 
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KRAV OG FORVENTNINGER 
 

Vi lægger vægt på, at skolens hverdag bygges op om begreber som: forpligtende fællesskab, 
samarbejde, tryghed, tillid, anerkendelse og ansvar. 

 

SUND FORNUFT: 
Vi forventer, at du: 

 møder skoleåret med en forventning om udbytte 

 medvirker til at gøre skolen til et godt hjem og arbejdssted 

 deltager aktivt i hele LE’s pakke med linje, gymnastik, boglige fag, pligter og fællesskab 

 tager hensyn og viser respekt for andre, såvel elever som ansatte 

 er en positiv kammerat 

 respekterer, at skolens nikotin politik overholdes 

 færdes på skolen, samt til og fra skolen på en måde, så skolens positive omdømme til 
enhver tid plejes og udbygges 

 møder velforberedt til timerne 

 møder udhvilet om morgenen 

 deltager i timer og aktiviteter med engagement og glæde 

 holder orden omkring dig 

 viser respekt for andres ting 

 ikke har sex på skolen 

INGEN ALKOHOL OG EUROFORISERENDE STOFFER: 
 Det er ikke tilladt at opbevare, indtage eller være påvirket af alkohol eller euforiserende 
stoffer på skolen eller til og fra skolen. 

Overtrædelse kan medføre bortvisning. 
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NAT I EGEN SENG: 
 Vi forventer, at man er på eget værelse hele natten. Overtrædelse medfører midlertidig 
hjemsendelse. Læs mere under punktet: nat, nattevagt og natterend. 

 

ØKONOMI FOR SKOLEÅRET 2023-2024 
 

ELEVSTØTTE: 
Staten yder støtte til hver enkelt elev på efterskolen. Støttens størrelse er afhængig af 
husstandens samlede indkomstgrundlag. Husstanden, der regnes ud fra, er den, hvor barnet har 
folkeregisteradresse.  

Elevstøtten for skoleåret 2023-2024 udregnes efter indkomsten for året 2021. I tilfælde af 
væsentlige ændringer i familiens forhold, såvel økonomiske som personlige, kan der ansøges 
om individuel supplerende støtte. Denne ekstra støtte kan søges gennem hele skoleåret. 
Særligt skema rekvireres på skolens kontor. 

Når skolen har modtaget svar fra Uddannelsesstyrelsen om elevstøtten, vil der blive sendt 
besked ud om egenbetaling for skoleåret. 

 
SKOLEPENGE: 
Der skal indbetales et indmeldelsesgebyr på kr. 1500,00 kr. og et depositum på kr. 2.000,00 kr. 
Depositum vil blive tilbagebetalt, når skoleåret er omme. Skolen vil modregne evt. erstatninger 
m.m. Hvis en elev udmeldes, i utide, tilbagebetales depositummet ikke.  

Prisen for et ophold på Levring Efterskole er for skoleåret 2023-2024. 

Kr. 2.860,00 kr. pr. uge x 42 undervisningsuger = kr. 120.120,00 kr. 

Betalingen dækker alle udgifter i forbindelse med: undervisningen, kost, logi, engangs-
materialer, skoletøj, udenlandsture, arrangementer m.m.  

Skolepenge vil blive opkrævet i 11 rater – hvoraf 1. rate forfalder den 1. juni 2023. Rate 2 skal 
betales den 1. august 2023 og derefter hver den 1. i måneden. 

Desuden har alle linjer en tøjpakke, som er obligatorisk at købe. Dette er en ekstraudgift på ca.  
kr. 1.600 – kr. 2.600,00 alt efter, hvilken linje man er på. 

Hvis eleven afbryder opholdet i utide eller bliver bortvist koster det 4 ugers ekstra betaling, 
uden støtte fra staten. 
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VÆRD AT VIDE 
 

BESØG UDEFRA:   
Forældre og søskende er selvfølgelig altid velkommen og må gerne besøge skolen, men vi beder 
om, at melde ankomsten til vagtlæreren. 

Besøg af andre er også velkommen. Besøget skal være aftalt med vagtlæreren. Besøgende skal 
ved ankomsten henvende sig til vagtlæreren og må opholde sig på fællesområder – ikke på 
elevgangene. 

Frem til efterårsferien vil vi bede om, at der ikke er besøg af andre end forældre og søskende, da 
den enkelte skal holde fokus på at være på skolen sammen med sine nye kammerater. 

 

KØRSEL TIL WEEKEND: 
For busplan se www.midttrafik.dk eller www.rejseplanen.dk  

Vi forsøger ved skoleårets start at etablere en kørselsordning med Midtbus, hvor der er kørsel til 
og fra Rødkærsbro station. Men der skal være minimum 10 elever, der benytter den, for at de vil 
køre turen. Det er en opfordring til forældre, at I lader jeres børn følges til og fra skolen, hvis det 
kan bruges. Vi kan nævne, at fra Rødkærsbro kan man komme til Århus ;-) 

Lykkes det ikke at samle nok til en kørselsordning, har vi en løsning klar, hvor lærere kan bringe 
eller hente fra Rødkærsbro efter aftale. Vi hjælper med aftalen. Ved én elev overfører eleven 50 
kr. til pågældende lærer. Ved flere elever overfører de 30 kr. hver. 

Det er elevens/forældrenes eget ansvar at komme til og fra skolen. 

For at opfylde vores forpligtelser om undervisning over for Undervisningsministeriet, kan vi kun 
undtagelsesvis give fri før tid. Dette gøres via forældrene. 

 

DELING AF OPLYSNINGER: 
I henhold til persondataforordningen, skal vi oplyse om, at vi videregiver cpr.nr. og andre 
relevante oplysninger til andre myndigheder. Det gælder bl.a. Uddannelsesstyrelsen, UU-
centre, lægehuset m.m. Godkendelse af IT- og Persondata sker med MitID på SkolePlan. 
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ELEVLISTE: 
Alle får adgang til intranettet, Skoleplan, hvor I kan se lister over elever. Listerne kan I bl.a. 
bruge i forbindelse med samkørsel og lign. Det er dog vigtigt, at I aktivt krydser af, at øvrige må 
se jeres adresse. Dette gøres på https://skoleplan.levringefterskole.dk 

 

FAG PÅ LEVRING EFTERSKOLE: 
9.	klasse		
	

 Dansk 

 Matematik 

 Engelsk 

 Tysk 

 Naturfag 

 Historie 

 Samfundsfag 

 Idræt 

 Fortælletime 

 Linje 

 Gymnastik 
 

10.	klasse 
 Dansk 

 Matematik 

 Engelsk 

 Performance 

 Medborgerskab 

 Fortælletime 

 Linje 

 Gymnastik 
 
Tysk og science er valgfrit. Tysk vælges inden skolestart. Science vælges efter skolestart, 
sammen med de øvrige valgfag. 
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FLYTNING: 
Der skal ikke foretages flytning af folkeregisteradresse. Eleven betragtes, som boende i sin 
hjemkommune under opholdet. Hvis man ikke har bopæl i Danmark, skal der dog flyttes adresse. 
 

FRIHED OG FORSØMMELSER: 
Der er mødepligt til undervisning, fælles arrangementer og til alle måltider. 

Kun ved særlige lejligheder og ved kontakt mellem forældre og skole, kan der gives tilladelse til 
at blive fritaget. Gyldig grund til fravær er i almindelighed kun sygdom. 

Der kan være nogle få gange, hvor man kan få fri – eks. til lægebesøg, runde fødselsdage i 
familien eller lignende. Skal eleven have fri, er det forældrene, der kontakter kontoret i god 
tid, så vi kan nå at formidle denne fritagelse til hele personalet. 

HUSK AT ELEVERNE KUN FÅR UDBYTTE AF DEN TID, DE ER PÅ SKOLEN. 

Hvis der undtagelsesvis spørges fri i flere dage på grund af ferierejse eller lignende, ydes der 
ikke elevstøtte og tilskud til skolen fra staten i den periode, og skolen opkræver derfor det 
fulde ugebeløb i fraværsugen/ugerne. Hvis en elev tages fri jf. ovenstående, koster det derfor 
egenbetalingen for ugen + de tilskud som skolen går glip af (disse tilskud kan løbe op i, op til 
5.000 kr.). Se Skolekontrakten for uddybning 

 

FORCE MAJEURE 
I situationer, hvor vi er nødsaget til at sende elever hjem og lukke skolen: fx brand, fnat, 
pandemi o.a. 
Her vil vi først og fremmest følge de restriktioner, der bliver udstukket af relevante 
myndigheder. I tilfælde af længere lukning, vil en økonomiske kompensation også afhænge af 
myndighedernes og Efterskoleforeningens udspil.  

 
KOSTTILSKUD: 
Vores kostpolitik sørger for den rette sammensætning af maden på Levring Efterskole. 

I forbindelse med træningen og de personlige målsætninger for enkelte elever, kan der med 
linjefagslærerne aftales et moderat, kontrolleret brug af kosttilskud. Dette kan kun ske på 
følgende måde: 

 Eleven skal læse udleveret baggrundsmateriale om emnet 

 Eleven skal debattere og forstå, hvordan den rette brug af kosttilskuddet forvaltes 
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 Eleven skal formulere målsætningen for brugen af kosttilskuddet. Denne målsætning 
underskrives og evalueres af linjefagslæreren 

 Forældrene skal læse baggrundsmateriale om emnet 

 Forældre skal underskrive tilladelse til brug af kosttilskuddet 

 Kosttilskuddet kan ikke bestilles til skolen pr. postordre. Det må medbringes hjemmefra i 
samarbejde med forældrene 

Levring Efterskole forbeholder sig ret til at definere, hvad den rette brug er. Evt. justeringer skal 
derfor ske i dialog og forståelse med hhv. linjefagslærer og forældre.  

 

KØKKEN-, RENGØRINGS- OG PEDELTJANS: 
At gå på efterskole er at være en del af noget større i ens hverdag. Og vi skal have tingene til at 
fungere – også i praksis - samtidig med, at vi lærer en masse. Derfor er køkken-, rengørings- og 
pedeltjans en naturlig del af hverdagen, hvor den enkelte elev hjælper til i køkkenet, er sammen 
med rengøringspersonale eller pedellerne og er med til at udføre de tjanser, som kommer hele 
fællesskabet til gode. Når eleverne er i køkkenet, lærer man samtidig lærer om den kost, vi får 
på skolen. Eleverne bliver undervist af køkkenpersonalet og har et modul i læren om ”Kost og 
sundhed”. 

Alle elever vil derfor få flere dage i køkkenet – ligesom det er naturligt, at vi i specielle 
uger/dage/weekender hjælper til med afrydning og opvask.  
Når eleverne er sammen med vores pedeller, vil man også komme til at beskæftige sig med bl.a. 
bæredygtighed og energi. 
 

LÆGE: 
Levring Efterskole har et fint samarbejde med lægehuset i Kjellerup, hvor eleverne kan blive 
tilset ved akutte sygdomme. De skal ikke flytte læge, da dette er en ekstra service, hvor 
lægehuset er jer og os behjælpelige. 

Hvis en elev ønsker at blive tilset på lægehuset i Kjellerup, foregår det ved bestilling af tid på 
kontoret, helst inden kl. 8.00. 

Eleven står selv for at cykle derind (4 km), men hvis I og eleven ikke mener han/hun kan, tilbyder 
vi, at indkalde en medarbejder på arbejde til kørsel for kr. 200,00 kr. 

Vi vil sørge for, at I forældre bliver orienteret om denne udgift, hvis jeres barn benytter sig af 
denne mulighed. 
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MUSIKANLÆG, COMPUTERE OG MOBILTELEFONER:   
Mindre musikanlæg/højtalere (max er cirka svarende til en termokande) må medbringes og 
benyttes under hensyntagen til de øvrige elever, til naboer og til personalet. 

Alle elever SKAL medbringe en funktionsdygtig bærbar computer. Vi stiller det nødvendige 
software til rådighed. For tiden bruger vi Microsoft Office, F-secure antivirus og browseren 
Microsoft Edge. Man kan godt installere fra nettet inden, men vi arrangerer også et tidspunkt, 
hvor vi gør det sammen. 

Det er elevens ansvar at holde sin computer opdateret og i god stand, så elever kan anvende 
den ved prøverne.  

De første 14 dage opbevares mobilen på værelset, for at styrke fællesskabet. Herefter kan de 
bruges over alt efter aftensmaden. 

Ordentligt brug af medier er afgørende for os alle. Det kan man ikke sætte sorte/hvide regler for 
- men eksempler på god skik er bl.a.: 

1. Du må ikke spille for højt. 

2. Der må ikke downloades og piratkopieres musik, film og lign. 

3. Mobiltelefonen kan inddrages, hvis man har svært ved at huske, hvor og hvornår man må 
bruge den. Vi kan også have mobil- og computerfri perioder for alle elever. 

4. Overtrædelse af god skik kan medføre aftaler om brug med familielæreren. 

 

 
NAT, NATTEVAGT OG NATTEREND: 
Efter kl. 22.15 skal eleverne være på eget værelse. 

Om natten er der nattevagt, som kan tilkaldes. Det kræver stor gensidig tillid mellem nattevagt 
og eleverne. På den ene side skal eleverne være trygge ved, at de hurtigt kan komme i kontakt 
med nattevagten, og på den anden side, skal nattevagten være tryg ved at vide, at alle elever er 
på eget værelse. Det er selvfølgelig for, at vi bedst kan leve op til at passe på eleverne, også i 
tilfælde af brand, hvor forstanderen har ansvaret og hvor vi hurtigt skal kunne danne os et 
overblik. 

Vi arbejder derfor hårdt for at opretholde denne tillid, hvilket betyder, at er eleven ude fra 
værelset eller har besøg på værelset efter, at aftenlæreren har været forbi for at sige godnat, 
anses det som natterend. Natterend medfører, at eleven sendes midlertidigt hjem. Vi 
tilstræber, at den midlertidige hjemsendelse er tre dage, men uanset om hjemsendelsen er en 
dag eller alle fem dage af en skoleuge, så koster det skolen taxameter-, grund- og 
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elevstøttetilskuddet for den pågældende uge. Denne udgift udregnes og videregives til 
familien. Så udover at blive sendt hjem, så koster det også familien 2.847 kr.  

Det er vores håb, at denne omkostning for familien, vil være medvirkende til, at eleven ikke ser 
på hjemsendelsen, som en ferie eller en pause, og at familien er med til at understrege, at der 
ikke skal forekomme natterend fra deres barns side.  

Hvis vi ikke har fuldt overblik over hændelsen, så venter vi, til vi har de forklaringer, der skal til. 
Vi kan træffe en pædagogisk beslutning, hvor vi mener en elev har mest ud af at være med i en 
bestemt begivenhed (fx kamp, prøve, første gymnastikopvisning, musical eller lignende) og 
herefter hjemsendes eleven. 

Vi sender også eleven midlertidigt hjem, hvis oplysningerne om natterend kommer til os senere, 
end det har fundet sted.  

 

OBLIGATORISKE FAG: 
På skolen har vi en række obligatoriske fag. De fag følger niveauet svarende til klassetrin. 

 

PENGE OG VÆRDISAGER:   
Når du forlader dit værelse, kan du låse din dør af hensyn til værdigenstande og forsikring. 

 

RYGNING OG SNUS: 
Vi ønsker og har en ambition om at medvirke til, at elever på Levring Efterskole, ikke begynder at 
bruge nikotinposer (snus) og andre nikotinprodukter, samt at elever, der allerede har et 
misbrug, tilbydes hjælp til at stoppe det. 

Vi vil gøre en stor indsats for at undgå, at salg af nikotinposer og andre nikotinprodukter til 
elever på Levring Efterskole ikke finder sted. 

Bøde for salg af snus og andre nikotinprodukter til mindreårige 

Viden og forebyggelse: 

I et nyt skoleår vil vi inden første elevfest arrangerer; en samling, hvor vi forklarer skolens 
snuspolitik, samt et foredrag, hvor helbredsmæssige konsekvenser af brug af snus kan bliver 
italesat. 

Så længe vi ved, at snus er vidt udbredt blandt unge, vil vi opretholde en række tjek, som vi 
vurderer, kan være med til at forebygge yderligere udbredelse. 
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1. På SkolePlan giver forældre til vores elever lov til, at vi kan bede deres barn om at løfte 
overlæben, så vi kan se, om der kan være en indikation af brug af snusposer. Praktisk vil 
det foregå på to forskellige måder: A. Ved mistanke kan en af skolens ansatte bede 
eleven direkte om det. B. Cirka en gang hver måned vælger vi tilfældigt en eller to 
familiegrupper, som alle lige løfter overlæben. 

2. Vi tager stikprøver af tilsendte pakker. Her beder vi ejeren til pakken, om at åbne den i 
vores nærvær. Vil eleven ikke gå med til det, skal pakken afhentes af forældre. 

Salg til mindreårige vil blive anmeldt til politiet: 

Vi har desværre erfaret, at elever har kunnet købe snus i lokale butikker. For at forebygge det, 
har vi afleveret breve til butikker i Kjellerup og Rødkærsbro, hvor vi har gjort klart, at hvis vi 
erfarer et salg af nikotinprodukter til elever fra Levring Efterskole, så vil butikken blive 
politianmeldt. 

Salg mellem elever er også salg til mindreårige, og er derfor lige så ulovligt, som når nogen 
udefra sælger til en mindreårig. Salg mellem elever kan straffes efter samme straframme (se 
link), hvis anmeldte er fyldt 15 år. 

Ifølge dansk lov svarer viden om, at der foregår et ulovligt salg til medvirken, hvis man ikke 
anmelder det, hvilket kan straffes med samme bødestørrelse. Det vil være politiet, der tager 
stilling til ’medvirken’ i udviklingen og afklaringen af en anmeldelse. Men det betyder, at vi til 
enhver tid laver en politianmeldelse, hvis vi er vidende om et salg til en mindreårig – også selvom 
det er salg/foræring mellem to elever her. Derudover sender vi eleven midlertidigt hjem, og 
familien bliver opkrævet hjemsendelsesgebyret. Efter hjemsendelsen inviterer skolen 
forældrene og eleven til en snak om, hvordan vi kommer videre herfra. Hvis vi her eller senere 
under politiets undersøgelser vurderer, at vi har mistet tilliden til eleven, kan det medføre varig 
bortvisning. 

Afvænningsforløb: 

På Levring Efterskole har vi en nikotinstopkonsulent. Hvis en elev har et misbrug af 
nikotinprodukter, enten ved skolestart eller opdaget undervejs, kan vi i forlængelse af en 
eventuel sanktion, tilbyde et afvænningsforløb. Dette er tidsbegrænset forløb, hvor forældre 
giver en midlertidig skriftlig tilladelse til brug af nikotin på efterskolen. Forældrene leverer 
nikotinpræparaterne, som skolen opbevarer (låst inde) og udleverer til eleven efter et mønster 
aftalt med forældrene. Nikotinpræparatet vil eleven så kunne bruge udenfor skolens matrikel. 
Efter de otte uger skal eleven kunne klare sig uden brug af nikotinprodukter. 

Hvis en elev bruger snus og/eller opbevarer og/eller får tilsendt nikotinprodukter: 

Hvis en elev har spor efter brug af snus, kontakter vi hjemmet. Er vi i tvivl om eleven har brugt 
snus på skolen, beder vi forældrene om, enten at komme her eller hente eleven hjem til en 
samtale om det videre forløb. Efter at eleven og forældre har drøftet situationen, inviterer 
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skolen til en snak om det videre forløb, som kan tage en af to veje: Enten at eleven kommer 
tilbage uden deltagelse i ovennævnte afvænningsforløb, med en enighed om, at hvis eleven 
viser tegn på misbrug igen, så bliver eleven midlertidigt hjemsendt, og familien bliver opkrævet 
hjemsendelsesgebyret. Eller eleven kommer tilbage med et ’ja tak’ til afvænningsforløbet med 
vores nikotin-stop-konsulent. 

Er vi overbevist om, at en elev har brugt snus (eller et andet nikotinpræparat) på skolen eller/og 
er i besiddelse af snus (eller et andet nikotinpræparat), sender vi eleven midlertidigt hjem, og 
familien bliver opkrævet hjemsendelsesgebyret. Efter den midlertidige hjemsendelse inviterer 
skolen til en snak om det videre forløb, som kan tage en af de samme to veje, som beskrevet 
herover. 

Mistanke om salg mellem elever: 

Hvis vi har mistanke om, at en elev sælger/forærer snus (eller andre nikotinpræparater) videre 
til andre elever på efterskolen, kontakter vi hjemmet. Vi anbefaler hjemmet, at forældrene bl.a. 
sammen med eleven tjekker deres barns transaktioner på MobilePay – der kan være flere 
indgående beløb end udgående, og/eller der kan være faste betalinger til/fra grupper af 
personer. Derefter er det op til forældrene at gå videre med deres viden. 

Vi anbefaler, at man følger lovgivningen, og anmelder det til politiet, hvis man ligger inde med 
viden om, at en person sælger nikotinpræparater til unge under 18 år (elever). 

 
SALG TIL HINANDEN: 
For at der ikke opstår uenighed om en handel, vil vi frabede os, at eleverne sælger fx sodavand, 
slik og lignende til hinanden. Det lever heller ikke op til skolens kostpolitik, hvorfor vi vil bede 
elever om at tage tingene med hjem, hvis vi oplever det. 

 

VEJLEDNING: 
På skolen har vi uddannelsesvejledere, som sørger for at hjælpe eleverne videre til 
ungdomsuddannelser efter endt efterskoleophold. Uddannelsesvejlederne er ansat her på 
skolen og er derfor en naturlig del af elevernes hverdag. 

 

SYGDOM: 
Hvis eleverne bliver syge, melder de sig på kontoret om morgenen inden kl. 7.45. Den 
sygeansvarlige vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, hvorvidt eleven er nødt til at lægge sig eller 
kan deltage i undervisningen. Vi beder forældrene respektere vores vurdering og samarbejde 
omkring elevens velbefindende.  
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I løbet af skoleåret kan der forekomme tilfælde af lus og/eller fnat. For at vi på bedste vis kan 
forebygge, beder vi jer kontakte skolen hurtigt. Derved kan vi oplyse: elever, forældre og 
personale, om at være opmærksomme på symptomer og informere om behandlingsformer. 

 
UNDERVISNINGENS ORGANISERING: 
På Levring Efterskole vil vi gerne stræbe efter og være dygtige til at skabe mulighed for, at hver 
enkelt elev kommer så langt som muligt i alle fag.  

Vi vil have fokus på: arbejdsformer, klasseledelse, undervisningsdifferentiering, stilladsering og 
løbende formativ evaluering. Alle væsentlige elementer, som sikrer, at den enkelte bliver så 
dygtig, som hun/han kan og samtidig udvikler bevidstheden om sit eget potentiale. 

Det betyder også, at der er et fast lærerteam, som får optimale vilkår for at samarbejde om den 
enkelte og klassen som helhed.  
 
Ordblinde tilbydes adgang til it-kompenserende værktøj, Intowords. Desuden tilbydes 
vejledning af vores læsevejleder til både eleven og lærerteams omkring den ordblindes 
individuelle udfordringer.  
 
Skolen har online app. på Ordbogen.com 

 

VÆRELSESBYT: 
Eleverne bor i familiegrupper og er knyttet sammen i storfamiliegrupper. Eleverne bor på 
samme værelse hele året. I visse tilfælde kan et værelsesbyt ske i storfamilien. 

 

WEEKENDER: 
Eleven må selv afgøre, om han/hun vil rejse hjem eller være på skolen i weekenden. Det kan dog 
varmt anbefales at blive på skolen i mange weekender, da det ofte er her efterskolelivets 
udvidede kammeratskab opleves. 

Nogle weekender i løbet af året, skal alle være på skolen grundet særlige arrangementer. 

Andre weekender i løbet af året er forlængede og i disse opfordrer vi til at tandlægebesøg, 
lægebesøg m.m. lægges. Skolen vil være åben efter forlængede weekender fra kl. 17.00, 
medmindre andet er aftalt inden weekenden. 

Af hensyn til planlægningen af personalets arbejdstid, noterer eleven senest mandag middag, 
om han/hun er på skolen. 
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Hvis eleven, pga. sygdom eller andet, ikke kan møde ind efter weekenden, bedes forældrene 
ringe til weekendvagten på skolens telefonnr. 86 88 18 33 eller vagttelefonen 29 88 18 33. 

PRAKTISKE OPLYSNINGER	
 
VASK AF TØJ: 
Der kan vaskes/tørres tøj på skolen. 
Det koster 20 kr. pr. vask/tørring -inkl. vaskepulver. 
Poletter kan købes på kontoret. 

SÆRLIGE TILTAG I LØBET AF ÅRET 
 

IBO: 
Innovativ brobygningsopgave er for alle elever i 10. klasse. IBO-Modellen er Efterskolernes 
Verdensmåls-brobygning og er OSO, erhvervspraktik og grøn brobygning i én og samme opgave 
– på en ny og elevinvolverende måde  
Innovations-Brobygnings-Opgaven (IBO) går ud på at udvikle en verdensmålsidé til en modtager 
uden for skolen. Det er idéen som er opgavens produkt. Modellen er udviklet gennem de sidste 6 
år af og med en lang række efterskoler og erhvervsuddannelser. Læs evt. mere her: IBO-
modellen 
 

DATOER, DER ALLEREDE ER FASTSAT I ÅRSPLANEN: 
Opstartsmøde: søndag d. 13. august 2022 kl. 13:00 

Forældredag: lørdag d. 2. september kl. 14.00- ca. 20.30 

Efterskolernes dag: 24. september. Det er en bliveweekend. 

Linjetur: uge 37, d. 10. – 15. september 

Efterårsferie: Uge 42 

Juleferie: torsdag 21. december 2023 – 3. januar 2024 inden kl. 21:30 

Skitur: 19. januar - 25. januar-2024 

Vinterferie: uge 7 

Gymnastikopvisninger: februar-april 2024. Her vil flere weekender blive obligatoriske. 

Undervisning i de tre dage op til påske (man-, tirs- og onsdag): 25. – 27. marts 2024 
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Afslutningsmøde: Vi afslutter skoleåret onsdag d. 26. juni 2024 

Når årsplanen er helt klar, vil man også kunne tilgå den fra skolens Intranet – SkolePlan, hvortil 
elever og forældre får en kode, inden skolestart. Vi opfordrer til, at man ikke printer den ud, da 
ændringer kan finde sted. 

 
EMNEUGE/TEMADAGE: 
I løbet af skoleåret vil der for 9. kl. blive afviklet en emneuge og for 9. og 10. kl. vil der være et 
antal fagdage. Man kan se placeringen af disse arrangementer i vores kalender på intranettet - 
Skoleplan. 

 

GYMNASTIKOPVISNING: 
Levring Efterskole deltager hvert år i 14-18 gymnastikopvisninger. Dette foregår ofte i 
weekender, specielt i februar, marts og april måned. Det er obligatorisk at deltage i disse 
opvisninger. 

 

LINJEWEEKENDER: 
Der kan i løbet af året planlægges en eller to dages linjeaktivitet/-ture. Disse dage er naturligvis 
obligatoriske for alle elever på de pågældende linjer. 

 

PERFORMANCEFAG: 
Alle arbejder med performance på den ene eller anden måde på LE.  
 
10. klasser har Performance én time om ugen, hvor man lærer alt muligt inden for 
performanceområdet. Det kan være: sang, stomp, improvisation, leg, teatersport, 
præsentationsteknikker osv. Både 9. årgang og 10. årgang har også fælles performancedage.  

Her arbejdes med Vocal Performance/korsang, musikvideo/LipDub og lignende.  

Det er endvidere her, vi arbejder på vores musicalforestilling, hvor eleverne er med til at skabe 
indhold, tekster og musik. 

Derudover har alle elever samling samt en halv times sang, som afslutning på ugen. 
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PRØVERNE (MAJ-JUNI 2024) 
10.klasse: Vi forventer at eleven går til prøver i alle obligatoriske og tilvalgte fag, som tysk.  

Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra tysk. Her er det forældrene i samarbejde med den 
pædagogiske afdelingsleder, som træffer beslutningen. 

For 9. klasse er prøverne obligatoriske, jævnfør Folkeskoleloven, hvilket betyder, at der også vil 
være fag i udtræk. 

Generelt følger vi de anvisninger, vi får fra Undervisningsministeriet, og lever derfor 
fuldt ud op til at være prøveafholdende skole. 

 

TILBUDSFAG – 10. KLASSE: 
Tysk vælges inden skolestart. Science vælges efter skolestart, sammen med de øvrige valgfag. 

VALGFAG: 
Valgfag skal ikke vælges før skolestart. 

I starten af skoleåret laver vi en præsentation af vores forskellige valgfag, hvorefter eleverne 
vælger sig på. Måske får den enkelte ikke alle sine ønsker opfyldt, men så prøver vi, om faget 
kan oprettes igen i anden periode. Vi har 2 valgfagsperioder fordelt over skoleåret. 

Antallet af valgfag varierer fra elev til elev – alt efter, hvad man ellers har af timer. Der kan være 
krav til antallet af valgfag - alt efter, hvor mange andre timer man har.  

	
	

TURISTTYSK SOM VALGFAG: 
Formål: 

At give eleverne i 10. kl. mulighed for at modtage en tyskundervisning, som bygger videre på det 
lærte fra 7.-9. kl., og hvor der sigtes mod en høj grad af mundtlighed. 

At give eleverne lyst til at tale tysk, idet det bliver gjort vedkommende og brugbart, så man 
f.eks. er i stand til at begå sig i tysktalende lande i dagligdagssituationer. 

At give eleven mulighed for at fortsætte med tysk i 10. kl., men i en form, som ikke har eksamen 
som primært slutmål. Dvs. der er IKKE mulighed for at gå til prøve i tysk 10. kl. Hvis man kun har 
haft turisttusk.  

Turisttysk vælges sammen med de øvrige valgfag. 

 



19 

 

STUDIETURE: 
I uge 37 har vi linjetur, hvor vi tager afsted med linjerne. 

Turen er betalt via skolepengene, men lommepenge til turen klarer man selv. 

Turene for linjerne er altså en kombination af inspiration og udvikling af egne færdigheder - alt 
efter hvilken linje, man er på tur med.  

I vintermånederne arrangerer vi en skitur, som går til Østrig (Wagrain). Turen er betalt via 
skolepengene, men lommepenge til turen klarer man selv. Desuden skal eleverne sørge for at 
have udstyr/påklædning med (vi sørger for ski, støvler, stave og hjelm). 

For både linje- og skitur gælder, at vi sørger for forsikring, men man skal medbringe sit blå 
sygesikringsbevis. Hvis man har en rejseforsikring, bedes man også medbringe den. Desuden 
skal alle selv sørge for gyldigt pas. 

 

ÅRSPLAN: 
Alle får adgang til intranettet via en kode, som tilsendes via mail i foråret før skolestart. Her kan 
man finde skolens årsplan, som viser ferie og aktiviteter.  

 

SKOLE-/HJEM SAMARBEJDE 
 

FAMILIELÆRER:  
Du får tildelt en familielærer, der blandt andet skal være med til at formidle den personlige 
kontakt mellem skolen, dig og dine forældre. 

 

2. ÅRS ELEV: 
Ønsker man at blive 2. års elev, skal man senest 1. december ansøge skolen herom. Vi vurderer, i 
samarbejde med forældrene, om den enkelte elev skal være 2. års elev, samt hvordan de 
personlige/sociale forhold fungerer i dette skoleår, sådan at eleven kan få endnu et godt år. 
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FORÆLDREARRANGEMENTER: 
I løbet af sensommeren afvikles der et forældremøde med mulighed for en samtale med 
familielæreren. I efteråret afvikles fagkonsultation. Herudover vil forældrene blive inviteret til 
at deltage i særlige arrangementer. 

 

INTRANET: 
I kan som forældre, via internettet, logge ind og følge med i skolens dagligdag. Her vil I blive 
informeret om stort og småt. 

Brugernavn og kode sendes til jer pr. mail før orienteringsmøde. 

Intranettet er den primære kommunikationskilde, når vi kommunikerer skriftligt. Det er derfor 
vigtigt, at man kan komme på intranettet, og at man løbende holder sig orienteret i de nye 
beskeder, årsplan og opslag på intranettet.  
Vi har på skolen fuld tilstedeværelse, derfor kan man forvente at få svar på henvendelser på 
lærernes arbejdsdage. Læreren kan, pga. weekendvagter, også have fridage på hverdage, 
hvorfor I kan forvente svar inden for 3 dage. Ved hastesager kontaktes kontoret eller 
vagttelefonen. 
 

 

KONTAKT TIL SKOLEN: 
Skolen:   8688 1833   
Vagttelefon:  2988 1833 

Skolens e-mailadresse er: hello@levringefterskole.dk 

Forstander kan kontaktes via intranettet eller på mail: kim@levringefterskole.dk 

 

HVAD DER SKAL MEDBRINGES TIL OPHOLDET: 
 Cykel med lås, cykellygter, cykelhjelm og refleksvest. 

 Dyne, pude, lagen, rullemadras, 2 sæt dyne- og pudebetræk. 

 Sengetæppe der kan dække hele sengen (Madrasmål 90x200) 

 Almindeligt tøj / praktisk overtøj (passende til årstiden) 
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 Sportstøj til min. 6 x om ugen 

 Støtte-/elastikbind 

 Praktisk fodtøj + løbesko 

 Indendørs idrætssko 

 Toiletgrej + lille kurv til toiletgrej og håndsprit og sæbe til eget forbrug 

 Håndklæder 

 Badetøj 

 Bøjler, kurve, bedrollers maks. 24 cm i højden eller andre små opbevaringsbokse 

 Vasketøjskurv (lille) eller vasketøjspose 

 Sygesikringsbevis (gult og blåt) 

 Bærbar computer 

 Hængelås til skabet (no. 65/40). Kan også købes på skolen til 65 kr. 

 Skoletaske/ rygsæk 

 Penalhus med indhold 

 Et ringbind og faneblade, passer, trekantlineal/vinkelmåler 

 Tallerken (dyb), gaffel, ske, kniv (campingservice til fritidsbrug) 

 Krus til te eller kaffe med navn på 

 Nåle til opslagstavle og/eller klæbemasse (”elefantsnot” el.lign.) 

 Egne musikinstrumenter, hvis du spiller på noget og vil have det med 

 Bordtennisbat/ badmintonketcher (til fritidsbrug) 

 

Specielt til introturen: Sovepose, liggeunderlag, campingservice, lille rygsæk, mulighed 
for fastgørelse af bagage på cyklen, regntøj, gummistøvler og telt (hvis man har et) 


