Informationshæfte
Skoleår 2021/22
Gældende fra 1. august 2021

Velkommen til Højer Design Efterskole
Højer Design Efterskole
Søndergade 21
6280 Højer
Telefon: 73628900
kontor@designhojer.dk
www.hoejerdesignefterskole.dk

Skolens historie:
1905 Folkeskole tysk-dansk
1951 Folkeskole dansk
1964 Kontorbygning for Højer Tæppefabrik
1986 Håndarbejdsseminarium/ Design Seminarium
2007 Højer Design Efterskole
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Skolens værdigrundlag
Målet er, at eleverne gennem en dagligdag med fællesskab, et positivt livssyn, udfordringer, oplevelser, kreativitet og sunde livsstilsvaner, får et fundament for personlig udvikling,
ansvarlig kompetence, selvstændighed og ydende kreativ modenhed, der er en vigtighed
for at kunne forstå og leve i et samfund i konstant udvikling.
Administration:

Kontoret er åbent dagligt fra 08.00 – 15.30
Tlf. 73628900
E-mail: kontor@designhojer.dk
Hjemmeside: www.hoejerdesignefterskole.dk

Afbrydelse:

Ved afbrydelse eller bortvisning af et ophold i utide, betales et
gebyr på 5000 kr. + en uges skolepenge uden tilskud.

Besøg:

Eleverne må besøge hinanden fra kl. 08.00- 22.00. Undtagen i
lektietimen, og under rengøring.

Besøg på skolen:

Forældre og søskende er altid velkomne til at besøge eleven.
Derudover kan eleven til hverdag få besøg i tidsrum 19.00- 21.30.
Besøgende melder til i spisesalen hos vagtlærer og opholder sig
på fællesarealer under besøget. Se mere under gæster.
Ved besøg skal vagtlæreren altid informeres.

Betaling

I skoleåret 2021/22 koster det kr. 2550,- pr. skoleuge (ekskl. Elevstøtte). Skituren er indberegnet i prisen, mens studieture og frivillige linjeture vil blive opkrævet særskilt.
Ved tilmelding indbetales der et indmeldingsgebyr på kr. 2000,-.
Sammen med første rate betales i juni måned et depositum pr. kr.
2500,-

Boforhold:

Eleverne bor på 2, 3, 4 eller 5-mands værelser.

Boglige fag:

Vi forventer at eleven yder sit bedste og laver sine lektier. Vi for
venter som udgangspunkt at eleven går til prøve i alle fag vi tilbyder. Vi tilbyder ikke semesterprøver

Brand:

I alle husene er der installeret brandalarm. I tilfælde af brand skal
eleverne forlade bygningen og stille op værelsesvis på fodboldbanen. Hvis eleven mangler sin værelseskammerat, meddeles dette
straks til vagtlæreren. Der afholdes min. 1 brandøvelse som ligger
i starten af skoleåret.

Brobygning:

Alle elever på skolen skal i brobygning. Det er skolen som administrerer brobygning og transport til og fra uddannelsesinstitutionerne.

Bus, offentlig:

Busser kører til Tønder, hvorfra man kan komme videre til/fra
Tinglev og Bramming.
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Efterskole bussen kører direkte fra skolen ved tilmelding.
Bøger:

Se undervisningsmidler- og bøger

Covid-19

Vi følges myndighedernes anbefalinger. Der vil i august og september to gange om ugen blive foretaget antigen-test for covid-19
i form af selvtest.

Computer:

Eleven skal medbringe en brugbar computer. Computeren er et
arbejdsværktøj. Adobe CC skal være installeret, hvis man går på
designlinjerne. Skolen har Office pakke til alle elever og Appwriter/CD-ord til elever, der har ret til det. Der ingen netadgang
mellem kl. 22.00 til kl. 07.00 for at sikre ro på skolen.

Cykler:

Eleven skal medbringe en cykel. Det er elevens ansvar, at cyklen
hele tiden er klar til brug og er lovlig.

Dagsrytme:

07.30
08.10
10.00
10.15
12.00
13.00
14.30
14.45
16.30
18.00
19.00
20.00
22.00
22.30

Morgenmad/eleverne står selv op.
Samling
Pause
Undervisning
Middag
Undervisning
Pause
Undervisning
Motionsløb for alle
Aftensmad
Lektiecafe
Aftenaktiviteter og aftente
Alle på eget værelse. Oprydning af værelset og gøre
klar til seng.
Gangvagter støvsuger gangene og hyggerummene.
Godnat og der slukkes for lys, computer og musik.

Depositum:

Der indbetales et depositum på 2500 kr. ved skolestart, som tilbage- betales når opholdet er slut.

Elevfester:

Elevfester afholdes uden skolens deltagelse. Skolen kan være
behjælpelig med kontakt til hjemmet. Der skal være forældre til
stede ved elevfester.

Ferie:

Skolen starter torsdag den 5. august 2021 kl. 14.00.
(Se kursuskalender).
Bemærk venligst undervisning i de 3 dage før påske - mandag,
tirsdag og onsdag.
Efterårsferie uge 42
Juleferie uge 52 + 1
Vinterferie uge 7
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Forsikringer:

Skolen har en forsikring der dækker evt. skader, som måtte ske i
forbindelse med undervisning og ligeledes er elevernes ting på
værelset dækket ved brand, men ikke tyveri. Vores forsikringsselskab anbefaler, at eleverne også selv har en fritids/- ulykkeforsikring, da mange af de aktiviteter, som er på efterskolen, er at betegne som fritidsaktiviteter i forsikringsmæssig sammenhæng.
Vi har tegnet rejseforsikring på alle elever og ansatte, som dækker hele verden.

Forældredag:

I forbindelse med elevens linjeuge og linjeafslutning afholdes der
forældredage på skolen. Der er forældredag lørdag den 25. september 2021 og lørdag den 30. april 2022.

Forældresamtaler:

Skolen indkalder til to forældresamtaler. Den første afholdes lørdag den 30. oktober 2021. Den anden afholdes lørdag den 26.
februar 2022.

Fritagelse:

Vi henstiller til, at eleverne fritages så lidt som muligt. Ved fritagelse på enkelte dage aftales dette med kontoret i god tid. Ved fritagelse udover flere dage aftales nærmere med kontoret. Skal
eleven fritages i mere end 2 dage, bortfalder statsstøtten i den berørte uge. Se elevkontakt.

Gebyr:

Der indbetales kr. 2000 i indskrivningsgebyr. Gebyret tilbagebetales ikke og modregnes ikke i skolepengene.

Gæster:

Indtil efterårsferien er det ikke tilladt at have gæster på besøg.
Herefter aftales det med weekendvagten. Gæsterne deltager på
lige fod med alle andre i de aktiviteter, der er
i weekenden og alle skolens regler gælder også for gæsterne.
Pris for hele weekenden er 100 kr.

Intranet:

Skolens intranet hedder Viggo. Her er der både forældreintra og
elevintra. Alle får en personlig kode til intra, og vi opfordrer til at
kommunikationen mellem skole og hjem foregår her, så vidt det er
muligt.

Køkken:

Eleverne deltager i det praktiske køkkenarbejde, hvor de står for
afrydning og opvask.

Lektietime:

Fra kl. 19.00 – 20.00 er der lektietime/cafe hvor eleven har
mulighed for at få lektiehjælp i spisesalen.

Linjer:

Alle elever har linjeundervisning min. 11 lektioner om ugen i
gennemsnit. Linjeundervisningen er obligatorisk og vi forventer
at eleven yder sit bedste. Det er ligeledes obligatorisk at deltage
i skolens linjeuger, der ligger i september og april.

Læge:

Der er et lægehus i Højer, som skolen benytter.
Ved akut sygdom kan Lise-Lotte aftale tid hos lægen.
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Adresse: Låningen 1, 6280 Højer. Tlf.: 74782000
HUSK: Altid at medbringe dit sygesikringsbevis.
Mobiltelefon:

Mobiltelefon må medbringes på skolen. Den skal være på lydløs
uden for værelset og må ikke benyttes ved måltider og undervisning.
I introperioden må eleven ikke benytte sin mobil.

Motionsrum:

Det er tilladt at benytte motionsrum ved Marskhallen. Køb af kort
på mobil: 20232635.

Musikanlæg:

Det er tilladt at spille musik mellem kl. 07.00 og kl. 22.00, dog ikke
så det generer andre. Musik i det offentlige rum er ikke tilladt.

Nattevagt:

Nattevagten varetages af Forstander alle ugens dage undtagen
weekender. Ved sygdom ringes på vagttelefon nr.: 73628900.

Nøgler:

Eleven får udleveret en værelsesnøgle og en skabsnøgle ved ankomst. Hvis nøglen bliver væk betaler eleven for udlevering af ny
nøgle. Pris: 500 kr. værelsesnøgle - 125 kr. skabsnøgle.

Pakkeliste:

Udendørs tøj, støvler, regntøj, løbesko, idrætstøj, rullemadras til
seng, hovedpude, dyne, lagen, krus, tallerken, vækkeur, håndklæder, personligt tøj, bøjler, let fodtøj til indendørs brug, passer,
tegnetrekant, vinkelmåler, saks, penalhus, lommeregner,
USBnøgle, sygesikringskort, blåt sygesikringskort og pas, bærbar
computer installeret med Adobe CC, cykel og cykelhjelm.

Post:

Post uddeles ved middagsmaden.

Projektopgaven/
OSO:

Prøver:

9. klasse skal lave en projektopgave på tværs af fagene. Der vælges et overordnet område for opgaven.
10. klasse laver en obligatorisk selvvalgt opgave med udgangspunkt i uddannelsesplanen.
Skolen afholder folkeskolens afgangsprøver og folkeskolens 10.
klasse-prøve i maj/juni 2022.

Regler:
o Vi forventer almindelig god opførsel. Vi forlanger en pæn
omgangstone, og at du retter dig efter de anvisninger du får
fra personalet
o Der er mødepligt til undervisningen, alle måltider, rengøringspligter og arrangementer.
o Indtagelse, omgang eller besiddelse af alkohol, tobak, snus
og euforiserende stoffer er ikke tilladt.
Dette gælder også under transport til og fra skolen.
o Mobning tolereres ikke. Heller ikke digital mobning.
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Se skolens mobbestrategi på hjemmesiden.
o Elever må ikke komme på hinandens værelser efter kl. 22.00
– 07.00
o Piger og drenge må besøge hinanden på værelset mellem 7.00 – 21.30. Vi forventer en anstændig og hensyntagen opførsel under besøget.
o Skolen er røgfri og du må heller ikke ryge udenfor skolen.
o Mobilen må ikke benyttes i spisesalen og i undervisningen.
Overtrædelse af disse regler er alvorlige tillidsbrud. Konsekvensen kan være, at eleven må afbryde sit ophold enten efter advarsel eller omgående. Situationen bedømmes individuelt. Der er
nultolerance ved alkohol og euforiserende stoffer.
Skader forvoldt af
eleven:

Skader på skolens inventar vil blive modregnet i depositum.

Skolestart:

Skoleåret 2021/22 begynder torsdag den 5. august
kl. 14.00.

Studietur:

Uge 37
Uge 2
Uge 44
Uge 13
April/Maj

Sygdom:

Ved sygdom henvender eleven sig til Lise-Lotte. Den syge flyttes
til et sygeværelse, hvor eleven skal blive hele dagen. Den syge
tilses i løbet af dagen. Lise-Lotte kan bestille lægetid efter aftale
med eleven.
Medbragt medicin kan opbevares på lærerværelset.

Transport:

Søndag aften kører Sydbus fra Tønder Station kl. 21.32 - Linje
266 (se www.rejseplan.dk).
Eleven kan kører med Efterskolebussen til og fra skolen, ved at
tilmelde sig deres app.

Tørrerum:

Det er ikke tilladt at tørre tøj på værelserne. Der et tørrerum i forbindelse med vaskehuset. Vi anbefaler, at der er navn i alt tøj og
andre genstande af værdi, så der ikke opstår misforståelser.

Undervisningsmidler og bøger:

Berlin - egenbetaling
Skitur til Østrig
Frivillig linjetur (E-sport til Major) - egenbetaling
Større studierejse (New York) - egenbetaling
Studietur D&I – egenbetaling

Skolen udleverer de bøger, hæfter, mapper og papir som
eleven skal bruge i løbet af året. Bortkomne bøger skal erstattes.
Eleverne sørger selv for diverse ting til penalhuset.
Eleven får installeret online ordbøger.
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App-writer eller CD-ord installeres, ved de elever, der skulle have
brug for det.
UU-vejledning:

I løbet af skoleåret vil der være minimum 1 samtale med UUvejlederen, som vejleder i afslutning af uddannelsesplanen på 9.
+ 10. årgang. Uddannelsesplan på 10. årgang bruges som udgangspunkt for den obligatoriske selvvalgte opgave.
UU-vejlederen hjælper med udfyldning af skemaer i forbindelse
med optagelse til ungdomsuddannelserne.
Skolen tilmelder elektronisk.

Vask:

Eleven har mulighed for at vaske på skolen. Der påkræves et engangsbeløb på kr. 500,-, så kan der vaskes fri.

Weekender:

Weekenden begynder fredag eftermiddag kl. 14.30.
Senest tirsdag middag kl. 13.00 skal eleven melde fra eller til
weekend på weekendlisten, som findes på Viggo. Tilmeldingen er
bindende. Eleven kan ikke blive på skolen, hvis han/hun har glemt
at melde til weekenden tirsdag middag.
De elever, som tager hjem på weekend, skal være tilbage på skole senest søndag aften kl. 21.45.
Eleven skal registreres ved ankomst i skolens spisesal.
Der er 7 skoleweekender, hvor eleven skal blive på skolen.

Personale:

Forstander:
Kirsten Boyschau Hansen
Lærer:
John Møller, lærer, UU-vejleder og afdelingsleder
Anne Margrethe Olsen, lærer
Emil. B. Hansen, lærer
Kaare B. Kjelgaard, Vagtlærer
Louise B. Jakobsen, lærer
Malthe Jensen. Lærer E-sport
Marie Petersen, lærer
Mathias Beck, Vagtlærer
Mette Petersen, Vagtlærer, støttelærer
Mette Nielsen, Lærer og AKT
Rikke Hansen, Lærer D&I
Teis Løwenstein, Leder E-sport
Tina Lind Jacobsen, lærer
Køkken:
Lone Kristensen, Køkkenleder
Jonna Nielsen, Køkkenassistent
Anette Block, Køkkenassistent
Zeena Vestergård, Køkkenassistent
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Pedel:
Kelvin Stokbæk
Nicolai Rebsdorf
Skolemor:
Lise Lotte Petersen
Sekretær:
Birgit Aaskov Clausen
Derudover har vi mange gæstelærer igennem skoleåret. Det er alle professionelle folk, som er hyret ind til at undervise eleverne, så
de får den bedste viden om faget.
Se mere på www.hoejerdesignefterskole.dk
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