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ANKOMST EFTER WEEKEND MV. 
Elever der tager hjem på weekend skal ankomme til skolen i tidsrummet kl. 19.00 – 21.00 
søndag aften. Man melder sin ankomst i spisesalen, hvor man krydser sig af på tjeklisten 
og får udleveret sin nøgle. 
 
BANK: 
Skolens bankforbindelse er Nykredit Bank. 
Konto nr.  8117 - 4474583 til almindelige indbetalinger. Husk at angive elevens navn. 
Konto nr. 8117 - 4475202 – KUN indbetaling i elevernes elevbank. Husk at angive elevens 
navn. 
 
BESØG: 
Ønsker en elev besøg udefra af venner eller tidligere elever kræver det en aftale med 
vagtlæreren eller forstanderen. Besøg af familie kan normalt altid finde sted.  Alle 
besøgende skal umiddelbart efter ankomst henvende sig til vagtlæreren. 
 
 
BOFORHOLD: 
Eleverne indkvarteres i huse og på elevgange hvor man bor året igennem. 
Værelsesflytninger kan forekomme, men da kun efter skolens udspil. Eleverne skal 
medbringe sengetøj. 
 
BRAND: 
I tilfælde af brand: 
Bevar roen 
Luk døre og vinduer i lokalet 
Alarmer personer i tilstødende lokaler 
Alarmer vagtlæreren 
Alarmer brandvæsenet (ring 112) 
Derefter mødes alle på fodboldbanen ved hallen, så vagtlæreren kan sikre sig, at alle er 
kommet ud. Vagtlæreren afgør, på hvilken måde ilden skal bekæmpes. Vi afholder 
brandøvelse i starten af skoleåret. 
 
COMPUTER: 
Skolens computere kan i nogen udstrækning benyttes i fritiden. Der henstilles til moralsk 
korrekt brug. Det vil sige, at adgang til sider med vold og porno ikke er tilladt. Det er tilladt 
at medbringe egen bærbar computer i fritid og undervisningen. Medbragte computere kan 
opbevares af lærerne, når de ikke er i brug. 
 
CYKLER: 
Medbring funktionsdygtig og lovlig cykel. Den skal placeres i cykelskuret eller 
cykelkælderen.  Husk cykelhjelm, godkendt lås og cykellygter i den mørke tid. Alle cykler 
mærkes med elevens nummer ved ankomsten. 
 
DYR: 
Det er ikke tilladt at medbringe kæledyr, akvarier, terrarier o.l. 
 
EL-ARTIKLER: 
Der må ikke medbringes TV, el-kedel, kaffemaskine, toastjern, mikroovn, køleskab og 
lignende elektriske apparater. 
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EKSKURSIONER: 
I løbet af skoleåret deltager vi i mange forskellige arrangementer (lejrskoler, koncerter, 
teater mv.). Der skal normalt ikke betales ekstra herfor. Deltagelse er obligatorisk. 
 
ELEVBANK: 
Det er muligt for eleven at sætte sine rejse-/lommepenge ind i skolens elevbank. 
Elevbanken har åbent hver mandag, onsdag og fredag i tidsrummet 12:45 – 13:15, hvor 
penge kan indsættes/hæves. Pengene indsættes på konto nr. 8117 - 4475202. HUSK 
ALTID elevens nr. og navn, så vi ved, hvem der skal have pengene. Hver elev har 
desuden et aflåseligt skab eller skuffe på værelset. Skolen kan ikke erstatte bortkomne 
penge eller lignende. Sørg for at låse værdigenstande inde og brug elevbanken. 
 
ERSTATNING: 
Eleverne har ansvar for udleveret materiale, bøger, udstyr og værelse med inventar. Ting 
der bliver ødelagt ved hærværk el-lign. erstattes af eleven (både skolens, elevens og andre 
elevers ejendomme). Skolen har ikke erstatningsansvar for de ting, elever medbringer på 
skolen. Heller ikke hvis de bliver brugt i undervisning.  
 
FASTE REGLER: 
For at livet på en efterskole skal blive godt, er der nogle regler som alle elever skal følge. 
De nedenstående er de ufravigelige regler på Gødvad Efterskole. Overtrædelse af disse 
regler kan medføre hjemsendelse! 

v Der må ikke ryges på Gødvad Efterskole 
v Alkohol, hash og andre stoffer er forbudt. 
v Trusler, tyveri, vold og hærværk er forbudt. 
v Der er mødepligt til undervisning og fællesarrangementer. 
v Man skal være på sit værelse om natten. 
v Seksuelt samkvem på skolen er forbudt. 

 
FERIER MM. 
Se den udleverede årsplan for skoleåret. Vær allerede nu særlig opmærksom på at skolen 
er lukket i ferierne (efterårsferie, juleferie og vinterferie). 
Alle fridage mm. kan ses i kalenderen bagerst i hæftet. 
 
FLYTNING: 
Eleven skal ikke melde flytning til efterskolen, når de tager på efterskole. Derimod skal 
man medbringe sit sygesikringsbevis. 
Hvis hjemadressen ændres i løbet af skoleåret, skal det meddeles kontoret. 
 
FORLÆNGEDE WEEKENDER: 
Ved forlængede weekender forstås weekender der er udvidet med en fridag, og 
undervisningen flyttes til et andet tidspunkt.  
 
FORSIKRING: 
Eleverne (og dermed forældre eller værge) er fuldt ansvarlige for eventuelle skader, som 
eleverne forvolder på skolens eller andre elevers ejendom. Det anbefales at forældrene 
sørger for at forsikre sig (ansvars- og familieforsikring). Undersøg om forsikringen dækker 
børn på efterskole. Det er endvidere en god ide, at jeres børn er dækket af en 
ulykkesforsikring. Skolens forsikring dækker ikke ting, som elever medbringer på skolen. 
Heller ikke hvis de bliver brugt i undervisning. 
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FORÆLDREKONTAKT: 
Skolen skal til enhver tid vide, hvem der skal kontaktes i forbindelse med uheld eller 
sygdom. Såfremt en elevs forældre er bortrejst, meddeles det skolen, hvem der har 
forældreansvaret. 
Såfremt forældrene er skilt, og begge ønsker informationer tilsendt, skal den forældre, hvor 
eleven bor, give besked til kontoret. 
 
FRITAGELSE: 
Hvis det ud over weekender og ferier skulle blive nødvendigt at bede en elev fri på 
skoledage eller andre tidspunkter, hvor det forventes, at eleven er på skolen, må man 
kontakte forstander Jacob Thorning i god tid. Prøv at planlægge tandlægebesøg mv. 
således at de ligger på fridage. Det er af allerstørste vigtighed at eleverne følger 
undervisningen 100%. 
 
FRITID: 
Den fritid du har på skolen, i weekender eller på skoledage, kan du benytte til de mange 
aktivitetsmuligheder, som findes på skolen — bl.a. spil, boldspil, cykel- og traveture og 
skolens mange værksteder. 
Det er helt op til dig selv, hvad der skal ske. Hver mandag ophænges en seddel med 
ugens fritidsaktiviteter. Du er velkommen til at benytte skolens lokaler efter deres formål, 
men til flere af skolens aktiviteter skal du først have ”kørekort”. 
 
FÆRDSEL UDEN FOR SKOLEN: 
Du bør huske på, at du med din adfærd er med til at "tegne billedet" af vores skole. Vær 
høflig og imødekommende - det kommer også dig selv til gode. Det er en selvfølge, at vi 
overholder færdselsreglerne (også m.h.t. lygteføring på hest og cykel). Al færdsel på cykel 
og på hest foregår med hjelm. 
 
GLEMTE TING: 
Det er meget vigtigt, at eleverne ved endelig hjemrejse tager alle sine ting med hjem. Hvis 
dette ikke er tilfældet, må man selv, umiddelbart efter afrejsen sørge for afhentning af 
ejendelene. Skolen påtager sig ikke ansvaret for tings bort- eller tilskadekomst, hvis der 
ikke er truffet aftale med en lærer om evt. opbevaring. Umiddelbart efter skoleårets 
afslutning fjernes efterladte ejendele. 
 
 
HJEMMEBESØG HOS ANDRE END FORÆLDRE: 
Hvis en elev i en almindelig weekend ønsker at tage et andet sted hen end hjem, skal 
forældrene i forvejen give tilladelse hertil. Det skal ske senest fredag kl. 10.00. Hvis en elev 
skal besøge en anden elev fra skolen, skal værtsforældrene også give tilladelse hertil. Det 
er også muligt som forældre at give en permanent tilladelse hertil. 
 
HJEMMESIDE OG FACEBOOK 
Besøg skolens hjemmeside på www.goed.dk. Her er bla. aktivitetskalenderen.  
Følg med i billeder og historier på vores Facebook side 
 
HJEMREJSE I UTIDE: 
Hvis opholdet afbrydes før tiden, f. eks. ved hjemsendelse eller hjemrejse i utide, opkræver 
skolen et gebyr for afbrudt ophold på kr. 4.000,00. Til de uger, eleven ikke er på skolen, 
kan man ikke opnå statsstøtte. Det betyder, at man som familie selv dækker merudgiften 
hvis man tager sit barn med på en uges ferie (ca. 3000,00 kr.) 
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MEDBRING: 
Ved ankomsten skal du medbringe: 

• Skolesager (pennalhus m/skriveredskaber mv) 

• Sengetøj (dyne, pude og sengelinned) 

• Vækkeur 

• Håndklæder 

• Toiletsager 

• Kedeldragt/arbejdstøj + fodtøj til værkstedsbrug 

• Regntøj og gummistøvler 

• Gymnastik- og idrætstøj – idrætssko til både indendørs og udendørs brug 

• Hjemmesko eller andet indendørs fodtøj 

• Skiftetøj – rigeligt 

• Cykel med lås (sørg for at den er i god stand) 

• Cykellygter og cykelhjelm 

• Sovepose/liggeunderlag 

• Hængelås til skabet på værelset 
 
Det er endvidere en god ide at medbringe: 

• sportsrekvisitter (f.eks. ketsjer hvis du vil spille badminton) 

• musikinstrumenter (hvis du gerne vil spille på eget instrument) 

• Computer el. tablet (obligatorisk v. udvidet Dansk og Matematik) 
 

Herudover skal eleven have pas klar til skolens skitur til Norge i marts måned. 
Husk at mærke alle private ejendele med navn, nr. eller mærke. 
 
MEDICIN 
Receptpligtig medicin udleveres fra skolens medicinskab. Det er forældrenes ansvar at 
docere medicinen i doceringsæsker og sørge for, at der er nok til ugens brug. Ved 
udlandsrejse og lejrskoler skal forældrene docere medicinen til eleven for den pågældende 
uge i doceringsæsker. 
 
MOBILTELEFONER: 
Det er tilladt at medbringe mobiltelefon. Eleven må ikke bruge telefonen i undervisningen, 
fællessamlinger mv. Vi henstiller derfor til, at forældre kun ringer i elevernes pause.  
 
MORGENGÅTUR: 
For at få en frisk start på dagen går alle elever morgentur kl. 7.30 inden morgenmaden. 
 
MORGENVÆKNING: 
Eleverne skal selv sørge for at komme op om morgenen. Det er derfor vigtigt at medbringe 
et vækkeur eller bruge mobiltelefonens alarm. 
 
MUSIKANLÆG: 
Det er tilladt at medbringe musikanlæg, men det skal ske under hensyn til omgivelserne.  
 
NYHEDSBREVE 
Der udsendes nyhedsbreve en gang om måneden pr. email, hvor der berettes om nyt fra 
efterskolen. Her vil der også være vigtige informationer ift. kalender, særlige 
arrangementer mv. 
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NØGLER: 
Eleverne får udleveret en nøgle til værelsesdøren. Det er meget vigtigt at passe godt på 
denne nøgle. Hvis nøglen bliver væk opkræves kr. 250,- til en ny.  
På elevværelserne er der til hver elev et aflåseligt skab/skuffe, som bør benyttes til 
opbevaring af værdigenstande. Sørg for at låse tingene inde, så ingen fristes til tyveri. 
Medbring selv hængelås. 
 
 
POST: 
Al post til eleverne bedes adresseret således: 
 
Elevens navn 
Gødvad Efterskole 
Stavangervej 2 
8600 Silkeborg 
 
Modtaget post uddeles (normalt) i forbindelse med et af måltiderne. Skal brevet nå frem fra 
dag til dag så benyt Quickbrev. 
 
RYGNING: 
Gødvad Efterskole er en røgfri skole.  
Eleven skal være røgfri, når han/hun begynder på Gødvad Efterskole. Hvis elever ryger i 
efterskolesammenhæng, vil der straks blive taget kontakt til forældre, og der vil blive 
iværksat rygestopskursus for pågældende. 
Rygning er derfor ikke tilladt på hele skolens matrikel – altså heller ikke tilladt for forældre 
og gæster.  
 
SYGDOM: 
Bliver en elev syg under opholdet, vil skolen tilse og pleje eleven bedst muligt. Sygdom 
skal meddeles til vagtlæreren om morgenen. Værelseskammeraten sørger for mad og 
drikke. Eleven skal under sygdom opholde sig på værelset. Ved sygdom af flere dages 
varighed, må eleven gerne være hjemme. 
 
SUNDHEDSKORTET: 
Skolen skal have elevens sundhedskort (evt. kopi) liggende på skolen til brug ved 
lægebesøg, lejrskolertur mv.  
 
SÆRLIGE WEEKENDER: 
Der er ikke nogle decideret bliveweekender i det kommende skoleår. Der kan være særlige 
weekender ved f.eks. Efterskolernes dag, før skituren mv., hvor eleven skal være her 
lørdag eller søndag, da det vil være en del af undervisningen. 3 gange i dette skoleår har vi 
planlagt weekender med et helt særligt program. Tak fordi I bakker op omkring disse dage, 
og ikke planlægger andet for eleven netop der, så de har muligheden for at deltage. 
Forårets helligdagsferier er en slags ”hjemrejseweekender”, hvor der som regel ingen 
elever er på skolen. 
 
TANDPLEJE: 
Eleverne fortsætter automatisk i den kommunale tandplejeordning i hjemkommunen. 
Eftersyn, bøjleretning m.v. bedes aftalt til forlængede hjemrejseweekender/fridage så vidt 
det er muligt. 










