Du skal medbringe:
- sengetøj - dyne, betræk, hovedpude og lagen samt skånemadras (rullemadras)
– ca. 70 x 190 cm.
- håndklæder og toiletgrej
- ekstra skiftetøj
- idrætstøj og idrætssko (kun til indendørs brug og som ikke smitter af) til brug i
skolens hal og fitness-rum
- sportstøj og –sko til motionstimer udendørs
- arbejdstøj til praktiske fag og rengøring
- regntøj og gummistøvler
- hjemmesko - brug f.eks. badesandaler eller kinasko.
- to krus el. lign. til forfriskning samt til at tage med på ture
- bestik og tallerken af plastik til at tage med på ture
- sovepose + liggeunderlag
- forlængerledning med stikdåse – husk at skrive navn og elevnummer på
- bordlampe til arbejdsbord
- en solid cykel, som altid er klar til at blive brugt (husk også en ekstra slange)
- cykelhjelm med navn og elevnummer i
- hængelås til værdiskabet på værelset - bøjlen på låsen må max. være 8 mm. i
diameter
- ”Efterskolesangbogen” – udgivet af KFUM og KFUK i Danmark. Den bliver udleveret den første dag. Det er ny udgave fra 2019 med 35 nye sange i. Se
www.Efterskolesangbogen.dk. Sangbogen koster 199,- kr., der hæves på den
første opkrævning af skolepenge. Der er også mulighed for at købe sangbogen med spiralryg til kr. 235,- Hvis du allerede har den nye udgave eller ønsker den med spiralryg, skal du kontakte kontoret, så vi kan ændre opkrævningen senest den 28. juni.
- Bibelen – som både indeholder det gamle og det nye Testamente
- Lommeregner f.eks. Texas TI 30, skrivegrej, lineal, passer, vinkelmåler osv.
- ringbind med faneblade (10 afsnit) – 7 cm. i ryggen.
- et usb-Stick til skolearbejdet – navn og elevnummer skal skrives på
- blåt EU-sundhedskort (bestilles på borger.dk)
Medbring evt. også:
Vækkeur, musikinstrument f.eks. guitar, sprittusher, kuglepenne, saks, vaskepulver,
knappenåle til opslagstavle (ikke tegnestifter), små net-kurve til f.eks. strømper og
undertøj, en kande til kaffe/te.
Alle ejendele mærkes med dit elevnummer
(se elev nummer i medfølgende brev øverst)
Alle elever har et elevnummer. Det anvendes bl.a. ved indbetaling af skolepenge.
Husk at mærke dine ejendele med navn og nummer; herunder din computer og oplader.
Du må ikke medbringe:
- TV, mikrobølgeovn, elkedel og lign.
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- spilkonsoller f.eks. Play Station
Ordbøger
Skolen har abonnement på elektroniske ordbøger, som du får adgang til som elev.
Du behøver derfor ikke at tage ordbøger med.
Mulighed for køb af skoletrøje:
I løbet af efteråret, typisk i slutningen af november, bliver der mulighed for at købe
en skoletrøje. I mange år har vi tilbudt en fleecetrøje. Denne kan tænkes ind allerede
nu som en mulig julegave. Prisen vil være ca. 700,- kr.
Værelset:
Værelset er ikke ret stort. Derfor er der kun begrænset plads til store anlæg. Vent
med at tage et anlæg med, indtil du har snakket med din værelseskammerat om,
hvad han/hun medbringer.
Plakater skal hænges op med blue-tack. Skolen har den blue-tack, som skal bruges.
Du må ikke bruge tape, tegnestifter el. lign.
Mobiltelefon og computere:
Vi vil gerne sikre en god start på efterskolelivet, kammeraterne og de nye omgivelser.
Vores erfaring er, at mobiltelefon og computere er en hindring for dette. Derfor afleveres mobiltelefonen til gruppelæreren den første aften, og du får den igen om fredagen i den første uge. Kammeraterne derhjemme må derfor vente lidt på livstegn
fra dig. Vi har bestemte regler for brug af mobil og bærbar pc. Disse vil blive meldt ud
i den første tid af skoleåret.

Vi synes, det er en god ide at have en bærbar computer med til undervisningsbrug,
og den skal med fra første dag. Husk at notere navn og
elevnummer på både computer og strømforsyning. På skolen får du en af de første
dage Office 365 -pakken. Derudover er det godt med et antivirusprogram, f.eks:
http://free.avg.com/223204 - hvis ikke du i forvejen har et antivirusprogram.
Til terminsprøverne i december og til næste sommers skriftlige prøver skal du have
et usb-Stick med navn og elevnummer på, som det også er noteret på pakkelisten.

Sygesikring, vaccinationer og piller:
Husk at medbringe dit sygesikringsbevis og det blå EU-Sundhedskort (bestilles på
www.borger.dk).

Det er vigtigt, at I har styr på, at du har fået dine vaccinationer som planlagt; det gælder f.eks. en stivkrampevaccine. Revaccination mod stivkrampe i femårsalderen gives for at sikre langvarig beskyttelse. Beskyttelsen anses for at vare mindst 10 år. Vi
anbefaler derfor at få en revaccination inden skolestart.
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Du skal selv have smertestillende piller med på skolen. Vi opbevarer dem på lærerværelset, hvor du kan få dem, hvis du får brug for det. Dit elevnummer noteres på
pakken, så vi holder styr på dem.
Forsikring:
Vi anbefaler, at I har en familieforsikring, hvis det skulle ske, at noget går i stykker
her på skolen.
Falck-abonnement:
Hvis I har patientbefordring på jeres Falck-abonnement, vil vi meget gerne have jeres
abb.nr. – tag det med på ankomstdagen.
Elevbanken:
Elevbanken har åbent på ankomstdagen og derefter hver dag i middagspausen. Vi
opfordrer kraftigt til, at man kun har små kontante beløb på sig. Lommepenge kan
indsættes på elevbanken på ankomstdagen eller overføres til følgende konto: reg.nr.:
1551 konto nr.: 4019784789 med angivelse af elevnummer og -navn. (se medfølgende brev øverst).
Knallertkørsel:
Ansvaret for kørsel på knallert er ikke skolens, men vi forventer, at færdselsloven bliver overholdt. Du har brug for en cykel, ikke en knallert - kun hvis du kører til og fra
skole på knallert, eller du påtænker at bruge den i undervisningen. Knallerten skal
undersøges og godkendes af os, så vi er sikre på, at den er lovlig.
Uddannelsesvejledning: Du skal medbringe din uddannelsesbog,
hvis du har en.
Elever i 10. klasse skal i obligatorisk brobygning i uge 46 og i praktik i uge 9.
Elever i 9. klasse skal i praktik i uge 7.

Praktikken er et arbejdspladsbesøg, hvor du får indblik i erhvervslivet – altså en uge
på arbejdsmarkedet, hvor du oplever et voksenliv. Det er en god ide allerede nu at undersøge praktikmuligheder – husk, som vi har understreget på O-møderne – du skal
bo på skolen imens!
10. klasse har obligatorisk selvvalgt opgave (OSO) i uge 7.
I uge 9 er der filmuge for 9. klasse. Denne uge er 9. kl. projektopgave.
Ferieplanen
Ferieplanen for skoleåret udleveres på ankomstdagen. Alle arrangementer vil I høre
nærmere om senere, men disse datoer nævnes nu, så I kan notere dem i kalenderen.

Af hensyn til tandlægebesøg o. lign. kan det oplyses, at der er:
• forlænget weekend d. 21.-23. september med ankomst på skolen mandag aften kl. 19-21:45
• Efterårsferie i uge 42 med ankomst søndag den 20. oktober kl. 19-21:45
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• Forlænget weekend fredag d. 1. til søndag d 3. november med ankomst på
skolen søndag aften kl. 19-21:45
• Juleferie fredag den 20. december kl. 15 til lørdag den 4. januar kl. 19-21:45
• forlænget weekend d. 18.-20. januar med ankomst på skolen mandag aften kl.
19-21:45
• Vinterferie i uge 8 med ankomst søndag den 23. februar 19-21:45
• Påskeferie torsdag den 9. til mandag den 13. april
• St. Bededagsfri fredag den 8. til søndag den 10. maj
• Kr. Himmelfartsferie d. 21. maj til 24. maj med ankomst på skolen søndag aften kl. 19-21:45
• Pinseferie lørdag den 30. maj til mandag den 1. juni
Der er skoledage, hvor alle elever skal være på skolen:
• d. 28. – 29. september, hvor der er Efterskolernes Dag
• Vinterlejrskole i Norge fra søndag d. 12. til lørdag den 18. januar
• Praktik for 9. klasse i uge 7 og for 10. klasse i uge 9
• d. 6. -8. april, som er de tre hverdage før påske
• Grundlovsdag fredag d. 5. juni er også en dag, hvor alle skal være på skolen
• Lørdag den 20. – søndag den 21. juni skal alle være på skolen
Forældre og anden familie inviteres til arrangementer på skolen:
• forældrearrangement onsdag den 18. september kl. 18-21 for forældre og søskende.
• Forældresamtaler torsdag den 24. oktober mellem kl. 15 og 20.
• Teaterforestilling torsdag aften den 21. november (to forestillinger) om aftenen
til årets teater- og musik-forestilling for forældre, søskende, bedsteforældre,
venner o. lign.
• Småsøskendeweekend lørdag den 7. december kl. 12 til søndag den 8. december kl. 13 for elevernes mindre søskende
• Forældresamtaler om fagene og fremtidigt uddannelsesvalg onsdag den 5. februar
• fredag d. 5. juni til Grundlovsdag
• fredag d. 26. juni til afslutning på skoleåret kl. ca. 16.00
Transport:
Eleverne skal medbringe Rejsekort med automatisk opfyldning, som bl.a. skal bruges, når de skal i praktik og når de skal besøge ungdomsuddannelser. Hvis I kommer
med offentlig transport, skal I tage toget til Lejre og bestille en Telebus derfra og til
MSE, som bestilles på tlf.nr.: 70 20 78 29.
Oplys flg.: navn, telefonnr. og antal personer, der skal hentes. Desuden skal I fortælle, at I skal fra Lejre station og til Midtsjællands Efterskole samt ønsket afhentningstidspunkt – og endelig om I evt. medbringer barnevogn, kørestol, rollator el.lign.
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Evt. fritagelse:
Hvis det bliver nødvendigt at spørge om fri ved særlige lejligheder, beder vi jer om at
rette henvendelse til skolen kontoret@mse.dk (hverdage mellem 8-14) eller på tlf. 46
49 60 96. Vi beder også om, at tandlægebesøg o. lign. så vidt muligt klares i ferier og
forlængede weekender. Vi har fokus på sammenhængen i dagligdagen, og den brydes, hvis eleverne er væk i skoletiden.
Weekender:
Vi opfordrer til, at eleverne bliver på skolen i nogle weekender. Her byder efterskoleopholdet nemlig også på mange muligheder. Når man vælger at være på skolen,
gælder det for hele weekenden, så programmet kan hænge sammen for alle.
Omkring brug af mail:
I er velkommen til at sende mails til skolen på kontoret@mse.dk, MEN skolens mail
bliver kun tømt på hverdage i kontortiden, dvs. kl. 08 – 14.
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