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KONTAKT

Skolesekretær:  
Lenette Blond 75895202 
info@vejlefjordskolen.dk

Rektor:  
Kay Flinker 76413132 
rektor@vejlefjordskolen.dk

Viceforstander:  
Pia Fisher 76413126 
pf@vejlefjordskolen.dk

Bogholder:   
Birgitte Holm 76413120 
bogholder@vejlefjordskolen.dk

Pedel:   
Morten Nielsen 76413137

Kostafdelingen:   
(aften/weekend) 76413122

Skolens postadresse
Vejlefjordskolen 15
8721 Daugård

ANKOMST
Skolen begynder søndag den 7. august 
og alle elever er velkomne til at kom-
me fra kl. 13. Man kan dog komme al-
lerede kl. 12 hvis man har en hest, der 
skal opstaldes. Åbningsmødet begyn-
der kl. 16.30..

ARBEJDE
Alle eleverne der bor på skolen hjæl-
per hinanden med at holde skolen 
pæn og ren. Det praktiske arbejde skal 
udføres på det tidspunkt arbejdslede-
ren fastsætter. Hvis man udebliver fra 
sit arbejde uden aftale, må man tage 
arbejdet på et andet tidspunkt.

Vi forventer opbakning fra forældrene 
omkring det praktiske arbejde. Før man 
kan tage hjem i weekenden eller på 
ferie, må man sørge for at klare fre-
dagens pligtarbejde. Derfor kan ingen 
hentes inden kl. 15.

BESØGSREGLER
I besøgstiden må eleverne gerne be-
søge hinanden – også på tværs af 
kønnene. Dog forventer vi, at eleverne 
udviser respekt for den, de besøger 
samt overholder skolens regler.
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BIL
De ældste elever kan have egen bil. 
Der skal laves en aftale med kost- 
afdelingens leder. Kun i særlige tilfæl-
de må de køre med andre elever.

BUSKØRSEL OG ANDEN TRANSPORT
I forbindelse med weekend kører der 
bus til nærmeste station/busstop i 
Hedensted fredag kl. 15.00; pris kr. 15. 
Afhentning på Hedensted st. søndag 
aften kl. 20.30. Anden kørsel og afhent-
ning sker iøvrigt kun efter aftale, og 
hvis der er tid. Der betales med MobilePay. 
Priser for anden kørsel: Vejle 160 kr. Bil-
ka 100 kr. Hedensted 80 kr. Daugård 40 kr.

BØGER
De bøger du får udleveret, låner du 
gratis af skolen. Til gengæld beder vi 
dig passe på dem og lægge bogbind 
om dem. Bøgerne skal også forsynes 
med navn. Bliver en bog væk, skal du 
selv erstatte den. 

COMPUTER
Alle elever skal have en bærbar com-
puter, som kan bruges i skolearbejdet. 
Skriftlige opgaver afleveres elektronisk.  
Hvis man er elev på skolen bliver man 
tilbudt Officepakken.

CYKLER OG KNALLERTER
Cykler og knallerter skal anbringes i 
cykelkælderen efter aftale. Knallertkør-
sel på skolens område må aldrig blive 
til gene for elever og beboere på sko-
len. Cykler og knallerter skal være lov-
lige. Man skal have knallertkørekort for 
at have knallert på skolen. Alle elever 
skal bære hjelm og refleksvest. Hvis 
regler vedr. knallert ikke overholdes, vil 

eleven blive bedt om at tage knaller-
ten hjem.

DEPOSITUM
Der skal betales 3.000 kr. i depositum 
for hver kostelev, således at eleven 
kan gøres økonomisk ansvarlig for evt. 
misligholdelse af værelse, nøgler m.v.. 
Beløbet betales tilbage ved skoleårets 

afslutning, hvis værelse, nøgler m.v. 
er i orden. Evt. restancer modregnes i 
depositum.

DISCIPLINÆRE SAGER
I tilfælde af disciplinære sager under-
rettes hjemmet enten telefonisk eller 
skriftligt herom. Det kan også være 
tilfældet med elever over 18 år, selv 
om de er myndige. Der kan indkaldes 
til skole/hjem møde.

DÅSESODAVAND/ENERGIDRIK 
Dåsesodavand og diverse koffein - 
drikke må ikke medtages og drikkes på 
skolen. Dåserne bliver ofte smidt rundt 
omkring på skolens område, og dette 
kan være til fare for hestene, hvis då-
sen lander det forkerte sted.
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EKSKURSIONER
Skolens regler om rygning, brug af 
alkohol og omgangsformen mellem 
piger og drenge gælder altid på sko-
lens ture. Brud på reglerne kan med-
føre hjemsendelse på forældrenes og 
elevens regning. Se også under ”lejrs-
kole, skolerejser og studieture”.

ELEVRÅDET/KOSTRÅDET
Elevrådet består af en repræsentant 
for hver klasse. Det er her eleverne har 
mulighed for at få indflydelse på de-
res hverdag. Ud over elevrådet har vi 
også et kostråd fra både efterskolen og 
gymnasiet. Disse råd fokuserer hoved-
sageligt på efterskole- og kostskolelivet. 

FLYTNING TIL VEJLEFJORD
Der skal ikke meldes flytning til folke-
registret, med mindre man kommer 
fra Færøerne, Grønland eller udlandet. 
Man skal derimod medbringe et sy-
gesikringsbevis, der er udstedt af den 
hjemlige kommune.

FORSIKRINGER
Skolen har ikke tegnet en kollektiv ty-
veriforsikring. Såfremt der sker tyveri 
fra en elev, skal anmeldelse ske via 
familiens eget forsikringsselskab. Sko-
len erstatter ikke stjålne ting og forbe-
holder sig ret til at anmelde tyveri.

Elever er dækket af skolens rejseforsik-
ring på studierejser..

FORSØMMELSER
Der er mødepligt til undervisningen. 
Sygdom, tandlægebesøg og lign. mel-
des til skolen af forældrene via e-mail 
til kontaktlæreren. Eleverne redegør for 
alle forsømmelser via Lectio. 

Skolen følger undervisningsministeri-
ets bestemmelser vedr. forsømmelser 
og indstilling til eksamen. For gymna-
siet gælder endvidere, at elever, der 
ikke har afleveret skriftlige arbejder i 
fornødent omfang og /eller har for høj 
fraværsprocent, ikke altid kan delta-
ge i arrangementer uden for skolen. 
Dette drejer sig f.eks. om korrejser 
og idrætskonkurrencer, der foregår i 
skoletiden. Se i øvrigt gymnasiets stu-
dieregler på Vejlefjordskolens hjem-
meside.

FORÆLDRE- OG ELEVSAMTALER
I efterskolen afholdes forældre- og 
elevsamtaler i januar. Her har forældre 
og elever lejlighed til at drøfte elevens 
standpunkt og trivsel. Det forventes at 

forældrene deltager. Forældrene er 
altid velkomne til at tale med kontakt-
læreren i løbet af året.

FORÆLDRESAMTALER I GYMNASIET
Gymnasiet tilbyder forældresamtaler 
i december og i marts. Desuden er 
der tilbud om en vejledende samtale 
om studieretningsvalg i oktober for 1. g 
eleverne. Orientering vedr. samtalerne 
sker kun elektronisk.
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GÆSTER
Får man gæster i weekenden skal der 
gives besked senest mandag aften til 
aftensamling. Almindeligvis kan man 
ikke have gæster på hverdage. 

 
IDRÆTSFORENINGEN
Til Vejlefjordskolen er der knyttet en 
idrætsforening, hvor du kan deltage i 
et stort udvalg af indendørs og uden-
dørs sportsaktiviteter. Det tilstræbes at 
der er uddannede trænere. Gymnasie 
eleverne betaler et årligt kontingent, 
for at benytte disse tilbud. Efterskole 
eleverne betaler også kontingent, hvis 
de ønsker at benytte sig af tilbuddene 
uden for linjefaget.

KAJAK OG KANO SEJLADS
Der skal altid anvendes redningsvest. 
Vandtemperaturen skal være over 
15oC. Elever må aldrig sejle ud i dårligt 
vejr eller alene, og altid sammen med 
en lærer efter grundig undervisning i 
skolens sikkerhedsinstruks. (Se instruks 
på skolens hjemmeside.)

KARAKTERER 
Eleverne får standpunktskarakterer  
ultimo 2022 og igen i juni 2023. 

KODESKAB TIL PENGE, SMYKKER MM.
Der er et kodeskab fast installeret på 
værelserne. Vi opfordrer eleverne til 
at opbevare deres værdigenstande i 
disse kodeskabe.

KONTORET
På kontoret kan du henvende dig med 
spørgsmål vedrørende.:

• Adresseændring (Husk at give be-
sked, hvis du/dine forældre flytter 
eller får nyt telefonnummer)

• glemte sager
• SU, statens uddannelsesstøtte for 

gymnasieelever
• lommepenge
• økonomi
• andre spørgsmål af praktisk art.

LECTIO.DK
Lectio er skolens interne kommuni kati-
ons system, der indeholder alle vigtige 
oplysninger om kalender, skema, lek-
tier, afleveringer m.v. Personlig login 
kræver kode, som udleveres til alle 
elever ved skoleårets start.Forældre 
forventes at følge med på Lectio, og at 
holde øje med kalenderen. Forældre til 
elever under 18 år, skal have koden fra eleven.

LOMMEPENGE
Overførsel af lomme- eller transport-
penge til elever kan ske via skolens 
konto: reg. 9521, konto 0006012647. Der 
kan også overføres penge via mobil-
pay 40523. Husk altid at udfylde em-
nefeltet med elevens navn og klasse. 
Elever kan hæve penge på kontoret én 
gang om ugen.
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LÆGEBESØG 
Lægebesøg skal så vidt muligt foregå 
via hjemmet. Ved akut sygdom sørger 
vi for at køre eleven til lægen. Læge-
besøg aftales med vagthavende eller 
skolesekretæren. Skolen benytter sig 
af Hedensted Lægehus.

MOBILTELEFON
Mobiltelefoner må ikke medbringes i 
undervisningsbygningen. Hvis mobilte-
lefoner misbruges, bliver de konfiskeret 
for en tid. 

MORGENMAD
Der er obligatorisk morgenmad hver 
dag kl. 8.00 for efterskolen. I forbin-
delse med morgenmaden bliver der 
givet  vigtige informationer om dagen. 
Gymansiet spiser morgenmad kl. 7.30. 
Morgenmaden er obligatorisk for 1.g.

MØDEPLIGT
Alle elever har mødepligt til alle timer 
inkl. fællestimer, lejrskoler, studierejser 
og ekskursioner. Læge- og tandlæge-
besøg i skoletiden skal begrænses til 
et minimum. Kostelever kan normalt 
ikke få tidligere fri pga. hjemrejse før 
weekend og ferier. Hvis efterskoleele-
ver forsømmer skoletimer, mister man 
nogle af sine privilegier. 

For gymnasieelever gælder særlige 
regler, der har indflydelse på eksa-
men og S.U. Også rettidig aflevering 
af skriftlige opgaver hører med til mø-
depligten og manglende eller for sen 
aflevering af opgaver tæller med som 
forsømmelser. Det skal understreges, 
at alle fag tæller lige meget. Omfat-
tende forsømmelse i et eller flere fag 
kan medføre, at man bliver indstillet til 
eksamen på ”særlige vilkår”. Det be-
tyder generelt, at man skal op i fuldt 
pensum i alle fag. Man skal fortsat 
følge undervisningen og aflevere alle 
skriftlige opgaver, men får ikke årska-
rakterer på sit eksamensbevis.

Hvis man er på særlige vilkår, vil man 
blive afkrævet et beløb for omkostnin-
ger for de ekstra eksamener.

Hvis forsømmelserne fortsætter bliver 
man ”selvstuderende” og det betyder, 
at man ikke mere må følge undervis-
ningen og dermed heller ikke mere 
kan få S.U. Reglerne for eksamen er 
som elever på ”særlige vilkår”.

NETVÆRK
Der er trådløst netværk over alt på 
skolen. Netværket kan benyttes, når 
man er blevet registreret på nettet. 
Overtræder man skolens netværks-
regler bliver man blokeret fra nettet i 
en periode.

NØGLER
Værelsesnøglen udleveres ved indflyt-
ning. Hvis eleven mister sin nøgle, skal 
han/hun straks købe en ny til 250 kr. 
som skal betales forud.
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OPSLAGSTAVLER OG INFOSKÆRME
Gør det til en vane hver morgen at se 
efter, om der er opslag vedrørende 
din klasse. Elever må sætte opslag på 
tavler og skærme efter tilladelse fra 
viceforstanderen. 

OVERTRÆDELSE AF ORDENSREGLER
Hvis en elev ikke ønsker at samarbej-
de inden for de rammer, vi sætter på 
Vejlefjordskolen, kan det betyde, at 
opholdet må afbrydes. Det kan ske i 
følgende tilfælde:

• Gentagne forsømmelser og afta-
lebrud

• Overtrædelse af ordensregler 
eller de voksnes anvisninger

• Mobning
• Indtagelse af tobak, snus, alkohol 

og rusmidler – såvel på som uden 
for skolen. Dette gælder også på 
rejser til og fra skolen.

Afbryder eleven selv opholdet i utide 
eller bortvises pga. manglende vilje til 
at indordne sig under Vejlefjordskolens 
ordensregler eller samværsnormer, 
opkræves et udmeldelsesgebyr på 
3.000 kr.

PAS
Alle elever skal have pas, helst fra sko-
leårets begyndelse. Vejlefjordskolen 
har tradition for at tage på studieture 
syd for grænsen. Brug sommerferien 
til at få dit pas i orden!

PÅKLÆDNING, SPROG OG ADFÆRD
Vi ønsker, at man tager hensyn til 
hinanden ved sin påklædning. F.eks. 
anser vi det for god skik, at man i 
spisestuen ikke kommer i snavset ar-
bejdstøj eller lige fra stald eller sports-
plads, men er omklædt. Ligeledes 
synes vi, det er godt, hvis man i kirken 
kommer pænt klædt. Elever kan blive 
bedt om at tage andet tøj på, hvis 
tøjet signalerer holdninger eller vær-
dier, som ikke er forenelig med skolens 
værdigrundlag (fx satanisme, racisme, 
stoffer, etc.) 

Da vi på Vejlefjordskolen er kendt for 
at have en behagelig atmosfære og 
omgangstone, ønsker vi selvfølgelig 
at bevare dette ry. Det betyder også, 
at elever, der slås i stedet for at tale 
sammen, bliver sendt hjem til afkøling, 
og at sproget skal være af en sådan 
karakter, at ingen bliver stødt. Vi på-
taler, når der bandes eller benyttes 
andre grove, fornærmende eller ned-
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sættende udtryk, uanset om enkelte 
personer måtte finde det ”normalt” 
eller synes, ”det bare er for sjov”. Det 
betyder også, at alle uanset alder 
taler høfligt til hinanden, og at elever 
skal rette sig efter en henstilling fra en 
hvilken som helst ansat uden at blive 
uforskammede.

REKTOR OG LEDELSE
Rektor er Kay Flinker, der har den dag-
lige ledelse og ansvaret for, at skolen 
fungerer efter de gældende love og 
bestemmelser. Den daglige leder af 
kostafdelingen og efterskolen er Pia 
Fisher. I er altid velkomne til at kontakte 
os.

RUSMIDLER OG ALKOHOL
Alle former for rusmidler og alkohol 
er forbudt, både på skolen og på vej 
til eller fra skolen. Besiddelse af disse 
medfører sanktioner, typisk hjemsen-
delse. Skolen kan forlange urin– eller 
blodprøve for at afklare tvivl eller ryg-
ter.

RYGNING
Vejlefjordskolen er en røgfri skole. Ryg-
ning og snus kan medføre hjemsen-
delse i en periode på 3-7 dage; ved 
gentagelse kan bortvisning komme på tale.

SENG
Skolen stiller en seng og en madras til 
rådighed. Det er obligatorisk at med-
bringe en rullemadras til at lægge 
oven på skolens madras. Medbringer 
man sin egen madras, må man selv 
bestemme, om man bruger rullema-
dras.

SKOLEREJSER OG STUDIETURE
Hvert år er de fleste klasser på skole-
rejser og studieture til udlandet; typisk 
en storby i Europa samt en skitur til 
Norge. Medbring derfor et gyldigt pas 
og det blå sygesikringsbevis. I forbin-
delse med længerevarende skoleture 
kan skolen vælge at give kostpenge til 
kostelever (50 kr./pr. dag), så eleven 
selv skal købe mad.

SKOLETØJ
Alle efterskoleelever får skoletøj, der 
består af Hummel t-shirt og shorts 
samt en jakke. Tøjets pris er indregnet 
i skolepengene for efterskoleelever. 
Gymnasieelever kan også købe tø-
jet. Skoletøjet kan bestilles på skolens 
hjemmeside.

Du skal selv sørge for indendørs sko 
med lys bund, udendørs idrætssko, ét 
par ekstra shorts, T-shirts, samt svøm-
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metøj, svømmebriller, evt. badehætte 
og badesko. Endvidere elastikbind til 
eventuelle skader.

STATENS UDDANNELSESSTØTTE
Gymnasieelever, der er fyldt 18 år, kan 
modtage økonomisk støtte fra Statens 
Uddannelsesstøtte; samtidig bortfal-
der statsstøtten til gymnasiet. Sekre-
tæren orienterer om reglerne for støt-
ten. SU søges digitalt på www.su.dk. 
Efterskoleelever kan ikke modtage SU.

SU - SÅDAN SØGER DU 
Man er SU-berettiget kvartalet ef-
ter man er fyldt 18 år. SU kan tidligst 
søges 1 måned før man er beretti-
get, (skal søges med Nemid) og din 
bankkonto skal registreres som en 
NEM-konto.

Kostelever behøver ikke at flytte adres-
se til skolen for at få SU som udebo-
ende. 

SYGDOM
Ved sygdom bliver man på sit værelse 
hele dagen. Man får mad bragt.

SØVN
Det er yderst vigtigt for de unge men-

nesker at de får deres søvn. Derfor 
skal de være på eget værelse uden 
musik/tv/lyd kl. 22.30. Vagtlæreren 
kan inddrage disse ved brug. En tele-
fonskærm med høretelefoner er ok. 

TV, COMPUTER OG LYDANLÆG
… må anvendes under hensyn til væ-
relseskammerat og skolens øvrige 
elever. Ved misbrug konfiskeres udsty-
ret. Både spil, musik og film skal være 
inden for skolens moralske og etiske 
holdninger. For efterskoleeleverne 
gælder det, at det er slukket kl. 22.30.

TYVERI ELLER BORTKOMNE  
GENSTANDE 
Elever har ansvaret for, at døren til 
værelset er låst og at de bærer nøg-
len på sig. På alle værelser er et per-
sonligt pengeskab, hvor kontanter og 
særligt værdifulde ejendele bør op-
bevares. Eleven vælger selv en kode, 
som er personlig og ikke bør deles 
med andre.

Skolen fraråder at elever låner tøj og 
andre ting af hinanden. I tilfælde af ty-
veri eller bortkomst af ting kan skolen 
ikke påtage sig ansvaret for at finde 
det forsvundne eller at erstatte det.
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UDMELDELSE
For alle efterskole og gymnasieelever 
i kostafdelingen gælder, at evt. æn-
dringer og opsigelse skal ske skiftligt 
til skolen senest d. 15. i måneden for at 
gælde fra næstkommende måned. 
Man betaler indeværende måned ud 
på eksisterende aftale. 

For efterskole omregnes til ugeopgø-
relse, hvor man ved opsigelse betaler 
for det aktuelle antal uger. Derudover 
betaler man som udmeldelsesgebyr 
det indbetalte depositum samt 1 uges 
skolepenge.

For alle gymnasieelever vil det indbe-
talte depositum være tabt ved afbry-
delse før afslutning af 3.g.

Hvis eleven bortvises pga. overtræ-
delse af skolens regler eller pga. ge-
nerel uacceptabel opførsel gælder de 
samme regler.  

VASK
Elever kan anvende skolens vaskeri. Sko-
len påtager sig intet ansvar i forbin-
delse med elevers vask af tøj. Tørring 
må ikke foregå på elev bygningerne, 
men i vaskeriet, hvor der er tørre-
tumbler til rådighed. 

VOLONTØRER
Skolen har hvert år et antal volontører, 
som er unge frivillige, der kommer fra 
udlandet og alle taler engelsk. Volon-
tørerne hjælper med praktiske op-
gaver i kostafdelingen og hænger ud 
med eleverne.

VÆKNING 
Kostelever skal selv have mobiltelefon 
eller vækkeur, da de selv har ansvaret 
for at komme op om morgenen. Kost-
perso nalet går dog altid rundt for at 
se om efterskoleeleverne er syge.

VÆRELSET
På værelserne er der seng, loftslampe, 
stol, spejl, skab til tøj og papirkurv. Det 
er tilladt at tage egne møbler med, 
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og i så fald skal man sætte skolens 
møbler pænt på plads i depot efter 
pedellens anvis-ninger. Dog må man 
ikke flytte nagelfaste møbler ud (skabe 
og visse senge og skriveborde). Der 
er et kodeskab til smykker, penge mv. 
på alle værelser. Plakater og lign. må 
hænges op med hæftemasse, der må 
ikke benyttes tegnestifter eller søm.

WEEKENDREJSER OG FERIE
Weekendrejser meddeles via weekend 
registrering som laves først på ugen. 
Du kan rejse på weekend fredag efter 
pligt kl. 15.00 og skal være tilbage på 
skolen søndag imellem kl. 16 og 21.

Er du under 18 år og i weekenden øn-
sker at besøge andre end dine for-
ældre, skal dine forældre give deres 
tilladelse ved at ringe til skolen.

Der er 3 weekender gennem året, hvor 
det forventes at alle efterskoleelever 
bliver på skolen. Se de markerede 
weekender i årshjulet som blev uddelt 
ved årets begyndelse. Der er ligeledes 
forventninger om at gymnasieelever-
ne bliver på skolen i 2 weekender.

Der gøres opmærksom på, at skolen 
har ret til at disponere over elevernes 

værelser i ferier i tilfælde af udlejning.

HUSKELISTE

• Badetøj

• Bogbind

• Bærbar computer

• Dyne og pude

• Liggeunderlag

• Gyldigt pas

• Håndkøbs medicin

• Rengøringsmidler til  
rengøring af værelset

• Rullemadras

• Service til eget brug på værelset

• Skoletaske og penalhus  
med hvad dertil hører

• Sovepose

• Sportssko - både inde og ude sko

• Sygesikringskort  
- både det gule og blå

• Tøj til alle årstider

• Vasketøjskurv 

• En god portion godt humør
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KOSTVAGTER

Christoffer StruksnesLene Skriver

Nicolai Sand Udbjørg Pia Fisher

Henrik JakobsenJette Hjort

Anne Sæderup Anders Bak

Elsebeth DaugaardPatrick Hornsey

Jill RasmussenMiriam West


