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Skolens adresse, telefonnumre og e-mail:
FEMMØLLER EFTERSKOLE
Molsvej 137
8400 Ebeltoft

Telefon:
Administrationen:
Lærerværelset:
Vagtmobil:

8636 2400
8636 2400 #1
8636 2400 #2
2138 3219

E-mail:

fe@femmoeller.dk (kontormailen)

Web:

www.femmoeller.dk
www.facebook.dk/femmoeller
https://femmoeller.skoleplan.dk/web

Eleverne må gerne medbringe mobiltelefoner. Telefonerne må dog ikke benyttes i
spisesalen og til samlinger og må kun bruges i undervisningen, hvis læreren opfordre til at
den skal bruges. Mobiltelefonerne overnatter i aflåst depot – husk derfor et alm. vækkeur.
I bedes ringe til eleverne i deres fritid.
Dvs. I kan bedst træffe eleverne i tidsrummene:
kl. 12.45 - 13.00 og kl. 18.45 - 22.00.
Skolens Intra-system – ”SkolePlan” er en god måde at kommunikere med lærer og eleverne,
mange elever træffes også via Facebook og Messenger!
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Program for ankomstdagen
Søndag d. 9. august 2020
Kl. 13.00 – 15.00

Ankomst til Femmøller Efterskole
Ved ankomsten skal du møde op i Aulaen, hvor du vil få udleveret
nøgle til dit værelse.
Din familiegruppelærer viser dig op på værelset.
Inden kl. 15.00 skal du sørge for, at alle dine ting er kommet op på
værelset, din cykel er sat om i cykelskuret med navneskilt på (vi
udleverer et lille skilt, som du klister på sadelstangen) og du har fået
taget et billede af dig og din familie.
Under ankomsten er der ”Ta’ selv kaffe/te” i spisesalen.

Kl. 15.00

Velkomst i aulaen
Her vil forstander og personale byde dig og dine forældre
velkommen til Femmøller Efterskole.
Når vi er et stykke henne i programmet, skal du ud og mødes med
din familiegruppe. I får en opgave, som skal løses inden aften.

Kl. ca. 16.00

Forældrene og familiegruppelærere forsætter mødet
Skolehjemsamarbejdet startes. Lærerne har forskelligt at informere
om. Der er mulighed for at give oplysninger om eleverne til
familiegruppelæreren.

Kl. ca. 17.15

Vinker vi farvel til forældrene

Kl. 18.00

Spisning i spisesalen, for elever og personale

Kl. 19.00

Aftenprogram i teatersalen
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Tanker om et år på efterskole
Når man skal starte på efterskole, går der masser af tanker gennem hovedet på én: Hvordan er de andre?
Kan jeg holde ud at være hjemmefra? Kan jeg følge med i timerne? Er lærerne til at snakke med? Hvad
med reglerne, hvordan var det lige, de var? Hvad forventer skolens personale og de andre elever af mig?
Hvad forventer jeg selv? Hvad vil jeg egentlig gerne have ud af efterskoleopholdet? … Og mange flere
spørgsmål af den slags.
Vi kan ikke sige dig, hvordan dit efterskoleophold bliver – men vi ved med sikkerhed, at hvis du positivt
deltager, bidrager og er med til at skabe året, så bliver det bedst muligt for dig og vi andre.
Skolen er en ramme, som I – det nye elevhold – skal fylde ud. I denne ramme får du mulighed for at
deltage i god faglig undervisning, forpligtende fællesskab og masser af linjefagsaktiviteter.

Vi forventer af dig:
•

At du kender vores husorden og dagsrytme og er indstillet på at følge dem. Husordenen og
dagsrytme indeholder normer for, hvordan vi omgås hinanden og regler for, hvornår I skal gøre
forskellige ting: F.eks. hvornår I skal op om morgenen, skal til spisning, skal gøre rent, skal til
undervisning, skal i seng om aftenen osv. Der er mange ting, vi i årets løb gerne vil diskutere med
jer med henblik på at lave ændringer eller tilføjelser, men ikke vores husorden og regler, de er et
udtryk for de ”færdselsregler”, der er i vores lille samfund.

•

At du har lyst og mod til at være aktiv – det gælder både i timerne og i fritiden. Det vil bl.a. sige, at
du følger med i timerne og giver din mening til kende, så den kan brydes med de andres meninger.
At du vil vise, hvem du er, så vi kan blive trygge ved hinanden. At du deltager i fritidsaktiviteterne
og bedre endnu, at du selv er med til at sætte aktiviteter i gang.

•

At du er taget på efterskole for at være en del af et fællesskab. Med det mener vi, at du er åben for,
at andre tænker og opfører sig anderledes end du, og at det faktisk kan være spændende at prøve
at forstå, hvorfor de gør det. At du påtager dig din del af de pligter, der er i et fællesskab. Her
tænker vi på rengøring, køkkentjans osv. men også på omsorg – at du er med til at skabe et
fællesskab, hvor der er plads til alle.

•

At du er villig til at samarbejde i alle de forskellige sammenhænge, du kommer i. Det kan være på
værelset, i familiegruppen, i bo-gruppen, i klassen, på linjeholdet, med lærerne, i køkkenet osv.
Med samarbejde forstår vi, at du er med til få tingene til at ende med de mål, der sættes for
opgaven.

Vi glæder os til at lære dig at kende og håber, vi kan leve op til hinandens forventninger, så vi til næste
sommer kan se tilbage på et indholdsrigt, oplevelsesrigt og lærerigt år.
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Kære forældre
Et hæfte med oplysninger om det kommende skoleår, skal selvfølgelig også indeholde informationer og
tanker om det kommende skolehjemsamarbejde.
Som forældre er man lige så spændt på, hvordan året skal gå, som eleverne er, men spørgsmålene man
stiller, er nok ikke helt de samme.
Vi vil prøve at besvare nogle af jeres spørgsmål ved at beskrive, hvorledes vi strukturerer samarbejdet.
Vi deler eleverne i familiegrupper og til gruppen er der én familiegruppelærer tilknyttet. På ankomstdagen
er der afsat tid til et møde med denne lærer, som vil informere om skoleåret. I får også mulighed for, en til
en at fortælle om specielle forhold, I gerne vil have, vi har kendskab til.
Familiegruppelæreren mødes ca. en gang om ugen med hele familiegruppen. Nogle gange vil der være
afsat tid til at mødes i bo-området (ca. to familiegrupper sammen) og nogle gange vil der være afsat tid til
individuelle samtaler. Der tales om på møderne, hvordan det går, hvad der skal ske fremover, hvordan
stemningen er i elevgruppen osv.
I løbet af introperioden samtaler familiegruppelæreren med hver enkelt elev. Samtalen handler om,
hvordan den enkelte elev er tilpas på skolen – personligt, socialt og fagligt. I kan forvente at høre fra
kontaktlæreren herefter enten pr. tlf. eller pr. e-mail.
Vi udsender med mellemrum nyhedsbrev til alle forældre. I nyhedsbrevet kan man læse informationer om
kommende arrangementer og aktiviteter. Vi har erfaring for, at det hjælper os og vores hverdag meget,
hvis I også ved, hvad der sker på efterskolen og taler med eleverne om det.

Det vigtigste element i et godt skolehjemsamarbejde er dog tillid og løbende kontakt. I har allerede nu vist
os stor tillid ved at melde jeres barn ind på Femmøller Efterskole – en tillid vi gerne vil takke for, og som vi
forventer, vi kan leve op til.
Den løbende kontakt er ofte nødt til at være digital via SkolePlan, på Teams eller pr. telefon. I kan regne
med, at vi kontakter jer, hvis vi finder, at jeres barn ikke trives personligt, socialt eller fagligt – eller hvis vi
skulle få disciplinære problemer med jeres barn.
I får nogle gange informationer om, hvad der sker eleverne imellem, som vi ikke får. Eleverne synes måske,
at de selv skal ordne det, de kan være usikre på, hvordan vi reagerer osv. Vi håber, at I vil vise os den tillid
at dele jeres viden med os – som vi deler vores med jer.
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I får også nogle gange informationer fra jeres barn om undervisningen, lærerne, hvordan vi administrerer
regler osv. – Undrer I jer, eller er der noget I ikke forstår, så må I endelig ringe og spørge, så vil vi gerne
lytte og svare.
Det er ikke altid problemfrit at være efterskoleelev. Det er en udfordring at starte på bar bund et nyt sted,
at have mange nye mennesker omkring sig og at skulle undvære det derhjemme. I vil måske opleve, at
jeres barn kan være ked af det, når der ringes hjem. Det er som oftest sådan, at de ringer hjem, når de er
triste, men glemmer at ringe hjem, når alt er på plads igen. I får et øjebliksbillede, når I snakker med jeres
barn i telefon.
Er jeres barn ked af det – vil I så ikke nok kontakte os? Det kan være, at de gemmer det for os, og vi kan
ofte rent faktisk gøre noget ved det. Det er jo sådan, at problemer, som er opstået her også skal løses her –
det nytter ikke at tage hjem, når der er noget, der klemmer her.
Eleverne kan også ringe hjem og sige, at der ikke sker noget på skolen og om de ikke må tage før hjem på
weekend. Vi kan en gang for alle sige, at der altid sker noget på skolen. Vi har altid planer med eleverne,
der er undervisning og aktiviteter hver dag – det kan så godt være, at eleverne ikke altid synes at f.eks.
rengøring, familiegruppemøde eller go´ weekendmøde mv. er så vigtig, men det mener vi, det er. Er man
medlem af et fællesskab, deltager man i det hele.
Noget af det sværeste for eleverne og måske også for forældre at forstå er, at det kræver hele ens
opmærksomhed at gå på efterskole. Vi mener, at har man valgt at gå på Femmøller Efterskole i 10
måneder, betyder det ind imellem, at man må fravælge en række aktiviteter i familien og i vennekredsen i
de 10 måneder.
At være på efterskole er at melde sig til et forpligtende fællesskab, hvor alle har en plads og en funktion. Så
vi vil opfordre til, at I undlader at tage jeres barn hjem i almindelig skoletid og at I de kommende 10
måneder respekterer, at jeres barn er en del af et fællesskab, hvor han eller hun er savnet, hvis
vedkommende ikke er her.

Vi glæder os til at se jer og jeres barn søndag d. 9. august og håber, vi får et tillidsfuldt og konstruktivt
samarbejde.
Fra alle os på Femmøller Efterskole
/ Maria Vinding
Forstander
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Husorden for Femmøller Efterskole
Du har ved indmeldelsen meldt dig til en helhed.
For at den helhed kan fungere, har vi en række forventninger til dig:
▪

Vi forventer, at du deltager aktivt og positivt i hele efterskolelivet – både den boglige
undervisning, på dit linjefag samt fællesskabet i øvrigt
Dvs. at vi forventer, at du kommer til tiden til undervisning, fællesarrangementer, måltider osv.,
hvor der er mødepligt, at du møder forberedt, deltager aktivt og bidrager til undervisning og
samvær.

▪

Vi forventer, at du er en god kammerat
Dvs. at vi forventer, at du viser hensyn til andre, at du arbejder på at opbygge et positivt samvær på
skolen, og at du tager din del af ansvaret for, at alle trives og føler sig hjemme på skolen.

▪

Vi forventer, at du respekterer natteroen
Dvs. at vi forventer, at du er på dit eget værelse fra kl. 22.30 til kl. 7.00. Der er endvidere ro, og der
spilles ikke musik og lign.

▪

Vi forventer, at natten er mobilfri og at kommunikation med omverden kan vente til næste dag.
Dvs. at vi forventer, at du har afleveret din mobil i mobilskabet inden kl. 22.00, at digitale devices er
slukket mellem kl. 22.30-7.00, så du kan få ro til at falde i søvn og sove.

▪

Vi forventer, at du passer på skolens bygninger og inventar
Dvs. at vi forventer, at du omgås bygninger og inventar med respekt, benytter faciliteter med
omtanke og anvender inventar efter dets hensigt.

▪

Vi forventer, at du undlader at medbringer og indtage energidrikke på efterskole

▪

Vi forventer, at du som en selvfølge følger de anvisninger, du får fra personalet.
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Endvidere er der to regler, som vi forventer, du er indforstået med:
▪

Som elev på Femmøller Efterskole skal du være røgfri og snusfri
Forbuddet mod rygning, snus og e-cigaret gælder hele efterskoleopholdet, hvilket er 24 timer i
døgnet og 7 dage om ugen, med mindre du er hjemme på weekend eller på ferie. Forbuddet gælder
hvad enten der er tale om skoletid eller fritid, og hvad enten du opholder dig på skolens område
eller et andet sted.

▪

Du må ikke indtage, være påvirket af eller være i besiddelse af alkohol eller euforiserende stoffer
af nogen art i forbindelse med dit efterskoleophold
Alkohol er strengt forbudt i forbindelse med dit efterskoleophold, hvilket er 24 timer i døgnet og 7
dage om ugen, med mindre du er hjemme på weekend eller på ferie.
Det er endvidere strengt forbudt at ryge hash eller anvende andre euforiserende stoffer i hele det år,
du går på skolen – heller ikke i weekender eller ferier. Ved begrundet mistanke om brug af hash
eller euforiserende stoffer sender vi dig til læge for at få taget en prøve, så tvivlen kan blive ryddet
af vejen.

Overtrædelse af ovenstående husorden kan medføre, at du mister retten til at være elev på Femmøller
Efterskole.

9

Hverdagspædagogik på Femmøller Efterskole
På Femmøller Efterskole ønsker vi at skabe udvikling for de unge mennesker.
Det betyder, at vi i hverdagen arbejder udviklingsorienteret i forhold til eleverne. Vores vigtigste
pædagogiske værktøj er samtalen, idet vi tror på, at udvikling sker gennem dialog, forståelse og beslutning.
Dette betyder, at hvis vi har en situation, hvor en elev ikke lever op til f.eks. vores husordenen, griber vi det
mulighedsorienteret an ved at indlede en dialog.
Målet med dialogen er at skabe den nødvendige forandring eller beslutning hos eleven. Denne dialog er
typisk mellem familiegruppelæreren og eleven. Senere kan det være, at forældrene og skolens ledelse
inddrages. Målet er det samme – at skabe den nødvendige forandring.
Det er også nogle gange nødvendigt at bede en elev tage hjem for at snakke med forældrene eller bede
forældrene komme på skolen – for at disse kan bidrage til at skabe den nødvendige forandring.
Ved grov eller gentagende overtrædelse af husordenen kan det være nødvendigt med en time-out indtil en
direkte dialog mellem alle implicerede parter kan gennemføres.
Hjemsendelse eller afbrydelse af samarbejdet forsøges i videst muligt omfang undgået, men kan være
nødvendig, når videre samarbejde ikke giver mening, eller hvis skolen vurderer, at opgaven er af en
karakter, der kræver anden håndtering end den, der kan gives af efterskolen.

Særligt i forbindelse med rygning:
Når du er elev på Femmøller Efterskole har du sagt ja til at du er røgfri og snusfri.
Hvis du ryger eller snusser, kan du blive bedt om at tage hjem og blive røgfri.
Du er ikke smidt ud og heller ikke hjemme på ”en tænker”. Du er derimod hjerteligt velkommen tilbage på
skolen, når du er røgfri eller snusfri og kan klare en hverdag uden begge. I forhold til rygning og snus er det
altså elevens beslutning om at være røg- og snusfri og forældrenes opbakning hertil, der er målet. - Du kan
kun være elev på efterskole, hvis du er røg- og snusfri.
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En typisk dagsrytme på Femmøller Efterskole
07.30-08.00:

Morgenløb eller gåtur

08.00-08.30:

Morgenmad i spisesalen

08.30-09.00:

Rengøring af værelser

09.00-10.00:

1 times lektion

10.00-10.30:

Pause (formiddagsservering)

10.30-12.00:

1½ times lektion

12.00-12.30:

Middag og pause

12.30-12.45:

Rengøring af fællesområder

13.00-14.00:

1 times lektion

14.00-14.15:

Pause

14.15-15.15:

1 times lektion

15.15-15.30:

Pause (eftermiddagsservering)

15.30-16.30:

1 times lektion

16.30-17.30:

1 times lektion /evt. lektiecafé / åbne faglokaler / fri tid

18.00-18.30:

Aftensmad

18.30-18.45:

Rengøring

18.45-19.45:

Stilletime på eget værelse eller i klasseværelse (efter aftale)

20.30-21.00:

Aftenservering

22.00:

Fag- og linjelokaler, kreative lokaler mv. lukker, aflevere mobiler.

22.30:

På eget værelse – musik og computere er slukket

23.00:

Go’nat (Lys slukkes)

Fredag slutter undervisningen kl.15.00.
Herefter er der weekend, hvor man naturligvis kan tage hjem, men man er også meget velkommen til at
blive på skolen og deltage i det særlige fællesskab, der er på en efterskole i weekenden. Eleverne beslutter
sig om onsdagen, om de vil være på skolen i den kommende weekend eller ej.
Når eleverne komme tilbage fra weekend kan de komme fra kl. 17 og skal være tilbage inden kl. 21. Alle
elever kan spise med søndag, hvis de har tilmeldt sig spisning senest onsdag på ”weekendlisten”.
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Kostpolitik
Kostpolitikken på Femmøller Efterskole baserer sig på følgende principper:
Det ernæringsmæssige:
Vi spiser groft (groft brød, grov pasta, rå og grove grøntsager mv.)
Vi spiser frisk grønt (årstidens grøntsager – leveret tre gange om ugen)
Vi spiser varieret (alle måltider varieres i indhold)
Vi spiser magert (magre kød og mælketyper)
Vi anvender lødige råvarer og minimerer brugen af halvfabrikata
Vi laver mad for alle sanser (smag, lugt og syn osv.)
Vi anvender skånsomme tilberedningsmetoder (tilberedning ved lave temperaturer, lavt niveau for brug af
fedt mv.)
Vi holder anvendelsen af tilsat sukker på et minimum
Vi er bevidste om ressourcer (i tilberedning og genanvendelse mv.)
Vi spiser seks måltider om dagen – tre hovedmåltider og tre mellemmåltider (af hensyn til at opnå stabilt
blodsukker)
Vi serverer den varme mad til middag og den kolde til aften
Vi slukker tørsten i vand

Oplysning:
Vi lader elever deltage i alle arbejdsprocesser i køkkenet
Vi tilstræber at give eleverne viden om kost og ernæring
Vi tilstræber at give eleverne viden om hygiejne
Vi tilstræber at give eleverne gode erfaringer med sund kost og deraf gode kostvaner
Vi er lydhøre overfor elevernes ønsker og forslag

Dannelse:
Vi lægger vægt på måltidfællesskabet. De tre hovedmåltider er obligatoriske. De indtages i faste
spisegrupper og har dermed en lighed med familiemåltidet. Målet er at sikre ro og tryghed omkring
indtagelsen af maden. Vi medbringer ikke private drikkevarer o.lign. til fællesmåltiderne. De tre
mellemmåltider er frivillige.
Vi lægger vægt på bordskik og respekten for maden og fællesskabet. ”Værsgo” og ”Velbekomme” er
rammen om måltidet. Man sidder ved sit bord og deltager i hele måltidet.
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Huskeliste
Medbring:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almindeligt tøj, regntøj, gummistøvler, idrætstøj & idrætssko, badetøj, løst tøj til træning og idræt, tøj
til køkkenarbejde og til praktisk arbejde. Evt. så meget tøj som muligt navnemærkes.
Håndklæder, toiletgrej, vasketøjskurv, rullemadras (mål 90x220/90x200), dyne, hovedpude,
sengelinned
Hængelås til værdiboks på værelset.
Krus, tallerken, bestik til brug på værelset og på tur ud af huset.
Bærbar computer med tekstbehandling og regneark.
Sovepose og liggeunderlag - skal både bruges i introperioden og flere gange i løbet af året.
Cykel og cykelhjelm (det er obligatorisk at bruge hjelm når du cykler)
Skoletaske, penalhus med skriveredskaber, passer, tegnetrekant og vinkelmåler. Lommeregner.
Bogpapir til indbinding af de bøger, som skolen udleverer.
Saks, vækkeur og lommelygte
Sygesikringsbevis
Refleksvest til brug i den mørke tid når du færdes uden for skolens grund og altid til morgengåtur og
fælles cykeltur.

Medbring evt.:
•
•

Termokande
Musikinstrumenter – husk at de medtages på eget ansvar

Huskeliste til FE´s eSportslinje:
Da esportlinjens elever hele året skal have fem ugentlige idrætstimer fordelt på eksempelvis faste
ugentlige løbeture, udendørs idrætsforløb, indendørs idrætsforløb, styrketræning og anden idræt, sport og
konditionstræning, er det vigtigt at de har ordentligt og tilstrækkeligt idrætstøj til de forskellige aktiviteter.
Derfor har vi her udarbejdet en lille huskeliste/guideline for hvad vi på det kraftigste anbefaler eleverne at
medbringe til skolestart.
Pakkeliste:
-

Sko til indendørs idræt
Løbesko
Idrætstøj til indendørs idræt
Idrætstøj til udendørs idræt
Løbetøj til både årets varme og kolde måneder
Cykel – til motion og transport til idrætsfaciliteter i nærområdet.

Du må ikke medbringe:
•

Kaffemaskine, elkedel, toastmaskine, TV o. lign.
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Computer/IT
Skolen er udstyret med trådløst netværk med adgang til Internet. Netværket er tænkt til studieaktiviteter,
kommunikation og spil. Man kan således surfe på Internettet, anvende mail-services osv.
Vi opfordrer til, at man tager en bærbar computer med. En bærbar computer er meget anvendelig både i
undervisningen og fritiden. Skolen har ganske få computere stående fast i et lokale, som man kan bruges,
hvis ens egen er til reparation.
Stationær computer kan medbringes på skolen efter aftale med skolens ledelse eller familiegruppelærer. En
stationær computer er et redskab, som særligt bruges af eSport og emusik eleverne og de får derfor
mulighed for at have deres pc stående i et aflåst undervisningslokale til brug for undervisningen på. Det er
ikke en nødvendighed til eSport at medbringe computer, da skolen stiller gamercomputer til rådighed til
hver eSportselev.
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Praktiske oplysninger
Skolens læge: Sundhedscentret, Nørreport 4, 8400 Ebeltoft.
Sygesikringsbevis: Skal medbringes. Kortet er til brug ved lægebesøg.
Medicin: Medicin af enhver slags – også håndkøbsmedicin f.eks. hovedpinepiller, skal afleveres til
familiegruppelæreren, så medicinen kan blive opbevaret på lærerværelset.
Tandlæge: Elever har fortsat ret til gratis tandbehandling ved hjemkommunens skoletandpleje.
Post til eleven: Pakker og breve kan sendes til skolens adresse att.: elevens navn.
Bestiller eleverne eller forældre produkter fra nettet til levering på skolen, SKAL elevnavnet stå på pakken.
Forsikring: Elevernes ejendele dækkes ved brand, tyveri og vandskade af hjemmets indboforsikring.
Forsikringen dækker som oftest også, hvis en elev forvolder skade på skolens, lærernes eller andre elevers
effekter, samt ved personskade. Udsættes eleven for tyveri på skolen eller andre steder, er det
forældrenes indboforsikring, der skal dække. Bortkomne ting erstattes ikke af skolen.
Skolen har Falck abonnement, der bl.a. dækker transport af eleverne til skadestue, hvis de kommer til
skade, men kun hvis skaden er så alvorlig, at offentlige transportmidler ikke kan anvendes. Transport til og
fra læge og medicinforbrug er for egen regning.
Depositum: Vi har opkrævet et depositum på 2500,- kr., som skal dække evt. skader, eleven kan have lavet
på skolens inventar i løbet af skoleåret.
Da vi heldigvis sjældent har brug for pengene, plejer vi at trække elevbillede, selvfremstillede musik- &
film-dvd’er, skoletrøjer og sangbøger over depositummet. I skal kontakte skolen, hvis ikke I vil have, at vi
trækker den slags udgifter over depositummet. Når skoleåret er slut, får I en afregning fra skolen, hvor I
kan se, hvad der er brugt af depositummet. Resten tilbagebetales.
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Hævekort
Skolen anbefaler at eleven medbringer et alm. hævekort, som udstedes i egen bank. Et hævekort kan
benyttes i alle alm. butikker eller mobilapp.
Hav aldrig kontanter liggende fremme på dit værelse. Har du flere end du lige skal bruge, kan du få dem
låst inde på skolens kontor hos Bente eller bruge den aflåselige boks på værelset.

Hvis du bliver syg på skolen:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Føler du dig syg, når dit vækkeur ringer, skal du ud af sengen og ned i spisesalen og snakke med
morgenvagten, hvor det besluttes om du skal sygemeldes, skal til læge, hjem og blive rask eller om du
skal op og prøve at gå i skole.
Er man syg med feber, skal man hjem og ligge syg. Vi vil meget gerne undgå, at vi smitter hinanden på
skolen, og vi bor ret tæt her på efterskolen.
Hvis du bliver syg i løbet af dagen, skal du henvende dig på skolens kontor, som så beslutter, om du skal
sygemeldes.
Hvis du har brug for at komme til læge, aftales det med morgenvagten. Herefter henvender du dig på
kontoret kl. 9.00 og får hjælp til at bestille tid.
Vær opmærksom på, at det kun er til akutte tilfælde, at man kan benytte vores lokale lægehus.
Din familiegruppe sørger for, at du får noget at spise og drikke, og du er sengeliggende hele dagen.
Når man ligger syg, kommer der en lærer og ser til dig i stilletimen og ved godnattid. I løbet af dagen får
du besøg af køkkeneleverne, som kommer med te.
Det registreres, hver gang du er syg – og dine forældre informeres.
Al medicin – også almindelig håndkøbsmedicin f.eks. hovedpinepiller – skal opbevares på
lærerværelset.
Skolen udleverer kun den medicin eleven har haft med hjemme fra.
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Fritagelse:
Som beskrevet i afsnittet til forældrene er vi kede af fravær i det hele taget. Fritagelser bør holdes på et
minimum. Det kan dog ikke undgås, at en elev skal til tandlæge el.lign. derhjemme. Derfor lidt information
om, hvordan man forholder sig i forhold til fritagelse:
Frihed på mindre end en dag, f.eks. hvis en elev skal til tandlæge mandag morgen, hvorefter eleven
kommer på skolen, kan aftales med familiegruppelæreren. (Skriv til læreren via SkolePlan eller se
lærernes e-mail adresser på www.femmoeller.dk).
Frihed ud over èn dag gives kun af forstanderen. Der skal således skrives til skolens mail:
fe@femmoeller.dk i sådanne tilfælde.
Ønsker man at tage sit barn ud af skolen en hel uge, for f.eks. at tage på ferie, skal man være opmærksom
på de særlige regler, herunder en ekstrabetaling, der gælder i den situation. – Se skolekontrakten.
Står man f.eks. søndag og skal give en akut besked til vagtlæreren, at f.eks. eleven er syg og ikke kommer
tilbage til skolen, kan der naturligvis ringes på skolens telefon: 86 36 24 00 #2 (lærerværelset), mobil 2138
3219 eller indskrives under fravær i SkolePlan.
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Om undervisningen
På skemaet, som bliver udleveret til dig i Introugen, vil du finde:
• Fagtimer
• Linjefag
• Fællesundervisning
På årskalenderen, kan du se, at skemaet indimellem bliver afbrudt af anderledes uger eller dage.
Fagtimer består af dansk, engelsk og matematik eller P 10 hvor eleverne er delt på stamhold ud fra elevens
faglige niveau. I fagene arbejdes der også sammen på tværs af holdene.
9. klasse har endvidere naturfag – fysik/kemi, biologi og geografi. De har også ”medborgerskab”, som
indeholder fagene kristendomskundskab, samfundsfag og historie.
Alle elever i 10. har også faget ”medborgerskab”. Dette fag dækker fagområderne indenfor samfundsfag og
historie, men med særlig fokus på bæredygtighed.
For 10. klasses vedkommende er fagene fysik-kemi og tysk/fransk valgfrie og prøvefrie fag.
For elever der går på Projekt 10, vil alle fagtimer være erstattet af projekttimer på skemaet.
Linjefag: Alle elever har enten linjefag i eSport, design, musik, elektronisk musik, teater eller styling. Dette
er valgt allerede ved indmeldelsen.
Valgfag: Er et ekstra fag du skal vælge på tværs af linjefag. Tilmelding hertil sker i løbet af introugerne.
Fællesundervisning består af morgensamlinger, idræt og fællesaktiviteter. Til morgensamlinger vil vi bl.a.
synge og beskæftige os med fortælling.
Alle har tillige idræt. 10. klasses elever med eSport som linjefag har op til 5 timers fysisktræning pr. uge.
På bo-gruppe - og fællesmødet vil vi målrettet arbejde med deltagelse i demokratiske processer. Når vi
lever så mange sammen, er det vigtigt, at vi taler med hinanden om, hvad vi vil have ud af fællesskabet.
I december inviteres der til forældredag. Der bliver mulighed for at tale med familiegruppelæreren og hvor
elevplanerne er udgivet, heri beskeder fra faglærer.
Projekt 10 på Femmøller Efterskole:
Er et tilbud der kun gives for elever i 10. klasse. Senest i Introugen og meget gerne inden skolestart skal
eleven sammen med sine forældre tage beslutningen, om eleven skal afslutte 10. klasse med Folkeskolens
10. klasses prøver eller om eleven skal afslutte med det særlige afgangsprojekt. Forløbet, der strækker sig
over flere uger er et tværfagligt projekt, der vil blive evalueret og bedømt af både P10 lærer og en censor.
Elever på Projekt 10 får en større afsluttende skriftlig evaluering.
Alle skolens elever vil i løbet af året arbejde med projektforløb, som vil være baseret på tværfaglighed,
æstetiske læreprocesser og projektarbejdsformer. Der vil indgå flere fag i forløbene, afhængig af de
enkelte projekter der arbejdes med.
Som elev på Projekt 10 forventer vi, at du har et fagligt niveau i de almene boglige fag der berettiger dig til
optagelse på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt, seriøst
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og fokuseret med de opgaver og projekter du vil blive stillet over for i løbet af dit efterskoleår.
Du kan forvente at blive udfordret og få videreudviklet dine faglige kompetencer i forhold til fordybelse,
studieteknik, formidling og projektstyring.
I årsplan kan man følge med i, hvad der sker på skolen.
På forhånd kan man notere sig følgende datoer, hvor man allerede nu er inviteret på skolen:
•
Søndag d. 9. august:
Ankomstdag
•
Fredag d. 18. december:
Forældredag
•
Fredag d. 18. december:
Juleafslutning
•
I uge 41 og 49, samt uge 12 og 13 er der indlagt linjefagsuger
•
Lørdag d. 26. juni:
Afslutningsdag
Der vil komme yderligere invitationer i løbet af året.
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Skolens personale
Forstander
(MV) Maria Vinding

Forstander

Lærere
(AB) Anders Bau
(BM)Bjarne Mosegaard Jepsen
(JB) Jonas Becher
(JV) Jonas Vinther
(KP)Kasper Stoustrup Petersen
(LI) Linnea Ivarsson
(LG)Louise Guldbæk
(MS)Mikkel Schlosser
(RH)Rasmus Husted Pedersen
(SJ) Simone Jørgensen

Elektronisk musik
P 10, matematik, teater, naturfag
Matematik, musik, fysik/kemi, tysk
ESport og idræt
ESport, fysisk træning, idræt
Dansk, design
Styling, støttelærer
Engelsk, idræt, støttelærer
ESport, idræt, matematik
Dansk, engelsk, fransk

Skolevejledningen varetages af:
Bjarne Mosegaard Jepsen og Mikkel Schloser
Køkken
(IS) Iben Sørensen
(TI) Tove Ingildsen
(HH)Helle Hougaard
(BB)Birgitte Beck

Køkkenleder
Køkken- og rengøringsassistent
Køkkenassistent
Rengøring

Pedel
(HS) Henrik Sørensen
Kontor
(BH Bente Haugaard
(DJ) Dorthe B. Jensen
(LP) Lone Penstoft

Sekretær / Bogholder
Kontormedarbejder
Grafiskdesigner
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Vi glæder os rigtigt meget til at se jer alle sammen
søndag d. 9. august.

