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Pakkeliste til dit efterskoleophold
1. Dyne, hovedpude, sengelinned + stræklagner (2 sæt, 200 x 80 cm), håndklæder, nattøj
2. Rullemadras (200 x 80 cm) til at lægge under lagenet
3. Evt. sengetæppe til at lægge over sengen om dagen
4. Snavsetøjspose eller kurv, samt tøjklemmer
5. Vækkeur. Må ikke være mobiltelefonen, da den bliver låst inde om natten
6. Bøjler
7. Sygesikringsbevis (gult + blåt)
8. Medicin. Skolen råder ikke over nogen form for medicin.
9. Eget service til husets te-køkken. Kan evt. suppleres op fra den lokale genbrugsbutik….
10. Idrætstøj og sko til udendørs og indendørs brug
11. Sorte sko og bukser/nederdel til koncerter
12. Regntøj
13. Badetøj
14. Skoletaske
15. Penalhus m. indhold, samt saks, passer, lineal og vinkelmåler, lommeregner (Meget gerne Texas
TI 30) – Smartphone er IKKE egnet.
16. 2 ringbind, bredde 5 cm + faneblade + kvadreret og linjeret papir
17. Bærbar computer + forlængerledning med navn på. Skolen har licens til Office 365, som alle
elever får stillet til rådighed
18. En klargjort, lovlig cykel, cykellygter + cykelhjelm. Det er vigtigt altid at have en køreklar
cykel, da vi bl.a. cykler til fysikundervisning, brobygning og koncerter, samt tager på ture i
landskabet. Alle elever skal have cykelhjelm på.
19. 1 bedroller eller lign. Opbevaringsbox, max 20 cm høj, vil være en god ide.
20. Instrument og nodestativ med navn på!
21. Cellister – husk gulvbeskytter!
Alle ejendele, også tøj, skal være mærket med navn.
(Brug f.eks. strygebændel fra Jysk Sengetøjslager eller www.ikastetiket.dk)
Vaskekort kan fås på skolens kontor søndag d. 11. august eller på et senere tidspunkt.
Ved udlevering betales et depositum på 100 kr., samt et startbeløb på 100 kr. til at vaske for.
Betaling kan ske med mobilepay eller kontant.
Vi anbefaler desuden, at familien sikrer sig at der både er ansvars- og tyveriforsikring for eleven.
Familiens forsikring dækker også eleven på efterskoleophold.
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