VELKOMMEN
til skoleåret 2021-2022

VELKOMMEN

SOM ELEV PÅ HALVORSMINDE HAR DU SAGT JA TIL
•
•
•
•
•
•
•

at være en god kammerat.
at vise hensyn til dine omgivelser.
at passe undervisningen og aftaler i øvrigt.
at give besked til en medarbejder, når du forlader skolen.
at gå på en skole for elever, der har valgt ikke at ryge - rygning er
derfor totalt forbudt.
at spiritus, euforiserende stoffer og lignende ikke må medbringes eller
bruges på skolen i forbindelse med skoleopholdet.
ikke at dyrke sex på skolen.

Ved overtrædelse bliver dine forældre kontaktet & skolen forbeholder sig
ret til at stoppe samarbejdet.

VÆRELSET
På Halvorsminde er vi ordentlige med hinanden og vores fælles værdier.
Derfor forventer vi, at du holder dit værelse ryddeligt og rent.
I hverdagene skal du:
•
•
•
•

Åbne vinduet, tømme affaldsspanden og rengøre evt. brugt service
inden du går til morgenmad.
Sørge for at gulvet er ryddet.
Lægge dit vasketøj i vasketøjskurven.
Kl. 22:00 skal du være på egen gang, kl. 22:30 på eget værelse.
Der skal være ro - lys og devices skal være slukket kl. 23:00.

Når du bruger køkkenet på gangen, forventer vi, at du rydder op og gør
rent efter dig.
Du har selv ansvar for de madvarer, du har i køleskabet, og skal sørge for
at smide det ud, der er for gammelt.

VELKOMMEN

HJERTELIG VELKOMMEN
Vi er glade for, at netop I har valgt Halvorsminde. Her er rammerne og indholdet i høj grad
tilpasset dine interesser og kompetencer.
Alle vi på Halvorsminde vil gøre vores til, at skoleåret bliver noget særligt. For os er det
vigtigt, at I oplever tryghed, anerkendelse og nærvær. Vi tror på talentet i alle og siger ofte:
”Sammen kan vi alt”.
Jeres indsats og engagement vil hjælpe med at gøre skoleåret til en uforglemmelig oplevelse.
Vi har mange arrangementer, indtryk og oplevelser foran os. Vi er stolte af og glade for at
”have Jer med på holdet”.
En stor tak, fordi I viser os den tillid, at vi må låne Jeres unge mennesker i et år. Vi er sikre
på, at I næste sommer får et ungt menneske hjem, der er fyldt med oplevelser, indtryk og
ikke mindst kompetencer, der gør dem i stand til at drage videre i livet.
Et hjerteligt velkommen til alle på Halvorsminde, skoleåret 2021/2022.

Forstander		Viceforstander		
Jens Beermann		
Lise Mikkelsen

PRAKTISKE OPLYSNINGER

ADRESSEÆNDRING
Der skal ikke meldes flytning til folkeregistret for eleverne. (Kun udenlandske
elever skal melde flytning). Hvis elevens
hjem skifter adresse eller telefonnummer,
bedes det meddelt skolen snarest.
Hvis breve fra skolen ønskes sendt til en
ekstra mail- eller postadresse, meddeles
dette kontor eller kontaktlærer.
Al skriftlig kommunikation foregår over
skolens intranet: halvorsminde.viggo.dk
FORSIKRINGER
Skolen tegner ikke forsikring for elevernes
ejendele eller personlig ulykkes– og ansvarsforsikring for eleverne, da forældrenes
egne forsikringer normalt dækker for børn
på skoleophold. Eleverne medbringer
altså ejendele på eget ansvar!
SYGESIKRING
Eleverne skal medbringe sygesikringsbevis.
ELEVBANK
Lommepenge bør indsættes i elevbanken
på skolens kontor, hvor der er åbent
hver dag. Eleverne må ikke have større
kontante beløb liggende på værelserne.
Skolen tilbyder at udbetale et fast
lommepengebeløb pr. uge, hvis hjemmet
ønsker det og giver besked om det.
Lommepenge kan indsættes direkte på

elevbankens konto. Husk at oplyse navn og
elevnummer. Kontonr: 9070 1624567214.
TØJVASK
Eleverne har adgang til vaskemaskiner
og tørretumblere. Maskinerne betjenes ved
møntindkast og har automatisk sæbedosering.
MOBILTELEFON
Mobiltelefon må gerne medbringes
og anvendes efter aftale - dog aldrig i
spisesalen og foredragssalen. I de første
tre uger skal mobilen blive på værelset.
Derefter laver vi en frirumsdebat, hvor
vi sammen kommer frem til reglerne for
brugen af mobilen.
VÆRELSET
Musikanlæg kan medbringes og gerne
egne instrumenter. Større anlæg og TV egner sig ikke til et elevværelse.
Eleverne skal medbringe bærbar computer. Pædagogisk råd kan opstille nærmere
regler for brug af denne. Der er trådløst netværk overalt på skolen.
Eleverne må ikke have levende lys på
værelset. Der skal holdes almindelig orden
på værelset.
TEKØKKENER
På værelsesgangene er der tekøkken med
køleskab, microovn og elkoger.

HVERDAGEN – I HOVEDTRÆK
7:15
7:40
8:00
9:30
12:15
13:00
18:00
18:30
19:15
22:00
22:30
23:00

Morgenmad
Sang og info
Undervisningen begynder
Rengøring
Middagsmad
Undervisningen fortsætter
Aftensmad
Lektiecafe
Fællesaften, undervisning, aktivitet eller fri
På egen gang
På eget værelse
Devices skal slukkes

PRAKTISKE OPLYSNINGER

WEEKENDER
Man har ikke været rigtigt på efterskole/
fri fagskole, hvis man ikke har
været her i nogle af weekenderne!
Tilmelding til weekenden sker senest
tirsdag formiddag. Eleven skriver på
weekendtilmeldingen
på
intranettet:
halvorsminde.viggo.dk, om han/hun vil
blive på skolen eller tage hjem. Hvis
eleven ønsker at tage andre steder hen,
anføres adresse eller telefonnummer, og
eleven står selv til ansvar over for sine
forældre mht. denne aftale.
Undervisningen slutter kl. 14:30 om fredagen, og har man været hjemme, skal man
være tilbage mellem kl. 18:00 og 21:30
søndag aften.
FÆLLESWEEKENDER
Er weekender, hvor hele elevholdet
skal blive på skolen. Indholdet af disse
weekender er antydet i årsplanen. Udover
disse fire fællesweekender kan et par
weekender blive berørt af gymnastikopvisning, hvor man enten skal blive til
lørdag eftermiddag, eller møde ind igen
tidligt søndag.
FORLÆNGEDE WEEKENDER
Tre gange har eleverne en forlænget
weekend. Dvs. at de har fri en fredag
eller mandag i tilknytning til weekenden.
Det giver således en god mulighed for
at afvikle tandlægebesøg, ordinært
lægebesøg eller en frisøraftale derhjemme.
BESØG
Forældre er altid velkomne på skolen!
Besøg af andre kan ikke modtages de
første uger og herefter kun i begrænset
omfang. Besøg er bedst efter 19:15 og
kun, hvis der ikke er fællesarrangementer,
og den pågældende elev ikke ellers har
forpligtelser.

Besøg aftales med vagtlæreren, og gæster
skal forlade skolen kl. 21:00.
Besøg i weekender kan ske efter aftale
med weekendlærerne.
FERIE
I efterårsferien, juleferien og vinterferien er
skolen lukket.
FRI/FRAVÆR
Eleverne skal deltage i alle 42 undervisningsuger og kan som sådan ikke få fri til
ferierejser og lignende ud over de ferier,
der er fastlagt i skolens års– og ferieplan.
Spørgsmål
vedrørende
fritagelse
rettes af forældre til kontaktlærer eller
viceforstander. Det er også forældrene, der
skal ringe til skolen, hvis eleven er syg og
ikke kan møde søndag aften.
NB! Vær specielt opmærksom på at dagene
før påske ikke er fridage, at der er undervisningspligt i fællesweekenderne, og at eleverne skal bo på skolen i hele den skriftlige
og mundtlige prøveperiode.
SYGDOM
Ved længerevarende sygdom, høj feber
eller alvorligere ulykkestilfælde kontaktes
hjemmet.
TANDLÆGE
Ordinære eftersyn og tandregulering skal
foregå i hjemkommunen. Det kan være en
god idé, at I allerede ved skolestart kontakter skoletandplejen for tandeftersyn på en
af de fridage, eleverne har.
SKOLEVEJLEDNING
Alle elever gennemgår et vejledningsforløb
med bl.a. samtaler med skolevejleder og
kontaktlærer, orientering om og besøg på
ungdomsuddannelser og orientering om
erhvervsforhold m.m.
10. klasse er en uge i brobygning (uge 47) til
ungdomsuddannelserne.

MEDARBEJDERE

Anette Duus

Anne Mette Schrøder Benjamin Parker

Britta Roed Jensen

Carsten Vittrup

Cecilie Ilsø Haugaard Cecilie Nørgaard

Chris Lassen

Christian Christiansen Erik Wind Jensen

Gertrud Lykke

Hans Bilde

Helle Skov Larsen

Inge Brix Christiansen

Jakob Elleris
Jane Nielsen
			

Jens Beermann

Jeppe Schüsler

Karin Jensen		

Lars Møller		

Lisbeth Dahl

Lise Mikkelsen

Louise Bødker

Gitte Juhl Klit

Line Sigvardsen

MEDARBEJDERE

Martin Øbo

Mette Krogård

Michael Christiansen

Sanne Kallehauge

Sebastian Horsevad

Stine Christoffersen

Tao Lytzen		

Vibeke Budolfsen

Yuhan Chen

Morten Frederiksen

Susan Tøttrup

Roxanne Celis

Søren Rusbak

Adresse

Tlf.:
E-mail:
Hjemmeside:
Webshop:
Facebook:
Instagram:
SnapChat:
Linkedin:
Intranet:
Kontortid:
Bankkonto:
Elevbank:

Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole
Halvorsmindevej 107 - 109
9800 Hjørring
98 92 12 22
kontor@halvorsminde.dk
Halvorsminde.dk
Halvorshoppen.dk
HalvorsmindeEfterskole		
Halvorsminde
Halvorsminde
Halvorsminde
Halvorsminde.viggo.dk
8:00 - 15:00
9070 - 1624457958 (skolepenge)
9070 - 1624567214

