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Kære elever og forældre 
 
 
 
Kære elever og forældre 
 
Denne folder indeholder en række praktiske oplysninger, og det er meget vigtigt, 
at både du og dine forældre kender indholdet, da det kan være en god støtte for 
dig i hverdagen. 
 
Et efterskoleophold er et enormt givende skoleår men samtidig også et krævende 
skoleår. Det stiller store krav til dig som elev. Til gengæld, vil du opleve et 
efterskoleophold, du aldrig glemmer. Det vil byde på masser af sjove, anderledes 
og spændende oplevelser, og vi glæder os til at arbejde lige netop med dig og din 
udvikling - både personligt, fagligt og socialt.  
 
Fællesskab er et nøgleord på en efterskole. Vi er mange elever, som skal have 
hverdagen til at fungere og mange opgaver skal planlægges. Derfor kræver det 
en stor indsats og en positiv indstilling for at fællesskabet virker, og vi forventer, 
at du er indstillet på at gå positivt ind i opgaven. På Broby Sportsefterskole 
lægger vi vægt på dialogen og anerkendelsen af den enkelte. Alle har ret til at 
blive hørt og mødt på det sted, hvor de er.  
 
Vi behandler alle elever i forhold til deres forudsætninger, og alle er lige meget 
værd. Som en forudsætning for at vi kan fungere sammen, er det vigtigt, at vi 
har tillid til hinanden. Både i vores dagligdag med dig, men også i samarbejdet 
med dine forældre. Tilliden handler om, at turde støtte sig til andre i den 
forventning og tiltro til, at de ikke vil svigte. Vi har tiltro til, at du gør det bedste 
du kan.  
 
Velkommen til Broby Sportsefterskole  
 

Ulrik Lind  
Forstander 
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Huskeliste 
 
  Hvad skal medbringes: 
 

• Penalhus med skriveredskaber 
• Bærbar computer 
• Forlængerledning med flere stik - sæt navn på  
• Kopi af afgangsbevis eller seneste karakterer (afleveres d.8. aug. til 

teammøde) 
• Sportstøj 
• Løbesko og indendørssko 
• Badesandaler/hjemmesko eller lignende  
• Sygesikringsbevis (det gule + det blå, når vi skal til Østrig) 
• Sengelinned, dyne, hovedpude og rullemadras 90x200  
• Håndklæder 
• Cykel i køreklar og lovpligtig stand med lås, samt cykelhjelm og cykellygter 
• Sovepose og liggeunderlag 
• Vasketøjskurv og bedroller 
• Sengetæppe 
• Regntøj 

 
Skolen har abonnement på Microsoft Office, og på Gyldendals Røde ordbøger i 
dansk, engelsk, tysk og fransk. 
 
  Hvad må ikke medbringes: 
 

• Stationær computer, Playstation mm. 
• Kogeplade, køleskab, brødrister og toastmaskine 
• Varmeblæser, elkedel og kaffemaskine 
• Træningsbænke og vægtstænger 
• Soundbox og andre store musikanlæg 

 
Et godt råd er at sætte navn i dit tøj.  
 
Hvis I bliver i tvivl om noget, er I altid velkommen til at kontakte skolen. 
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Praktiske oplysninger 
 
Adresse:  Broby Sportsefterskole 
  Vesterågade 60 
  5672 Broby 
 
Telefon:  Kontoret: 6263 1458 
  Vagttelefon: 2963 2689 
   
 
E-mailadresse: info@brobysportsefterskole.dk 
 
Hjemmeside: www.brobysportsefterskole.dk 
 
Besøgsordning: 
Elever kan besøge hinanden på værelserne hver dag fra 8.00 til 22.00, dog ikke i 
stilletimen eller ved værelsestjek og rengøring. 
 
Besøg udefra: 
Familie er altid velkommen til at besøge eleverne. Fra oktober kan elevernes 
venner også komme på besøg. Besøg skal aftales med besøgsdagens aftenvagt. 
Gæsterne præsenteres for vagtlærerne, når de ankommer til skolen. Besøg i 
weekender koster 75,- pr. døgn (dækker måltiderne). Skolens regler er naturligvis 
gældende for alle besøgende. 
 
Branddøre/plomber: 
Branddørene er plomberede og må ikke åbnes. Det koster 100,- pr. værelse - 
hvis plomben brydes. Det er værelsets beboere, der hæfter for plomben.  
 
Breve og pakker: 
Indkomne breve og pakker til eleverne udleveres hver dag til middag. Der bliver 
ikke udleveret post i weekenden. 
 
Bøger: 
Skolen udleverer bogmaterialer i nødvendigt omfang.   
Ødelagte eller bortkomne bøger erstattes til dagspris. 
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Cykler: 
Lovlig cykel skal medbringes og placeres aflåst på cykelparkeringen, når den ikke 
benyttes. Husk cykellygter. Cykelhjelm er obligatorisk. 
 
Elevfester: 
Vi forventer at eleverne nedsætter et festudvalg, der vil arrangere fester for alle 
skolens elever. 
Skolen har ikke noget med festerne at gøre. Vi vil dog være behjælpelige med at 
koordinere dele af de praktiske forberedelser. 
Vi er i dialog med de elever der arrangerer festerne og vejleder dem. 
Vi undersøger, om der er frivillige forældre med til festerne. 
Vi sørger for en forældreliste til de frivillige, så forældrene kan kontaktes, hvis der 
opstår problemer. 
Vi sørger for at bespise eleverne, inden de skal til fest. 
 
Forbud: 
Det er ikke tilladt at være påvirket af, nyde eller besidde øl, spiritus, 
euforiserende stoffer eller lignende, ligesom snifning af enhver art ikke er tilladt. 
Heller ikke på vej til og fra skole.  
Eleverne må ikke komme på hinandens værelser uden for besøgstiden. 
Seksuelt samkvem er ikke tilladt. 
Cigaretter, el-cigaretter og snus er ikke tilladt. 
 
Forsikring: 
Vi anbefaler en familieforsikring. Jeres familieforsikring skal dække hvis eleven er 
involveret i et uheld, hvis eleven ødelægger noget på skolen, ved indbrud på 
elevværelser, eller hvis noget bliver stjålet. I disse tilfælde bærer skolen ikke 
ansvar eller risiko.  
 
Forventninger til dig: 
Når du er elev på Broby Sportsefterskole forventer vi, at du indgår i et positivt 
samarbejde med skolen. Vi forventer at du bidrager med hjælp i køkkenet, og er 
med til at skolen altid ser pæn ud. Vi forventer du udviser respekt for andre 
mennesker, og at du ikke taler et sprog som gør andre kede af det. Vi forventer 
at du er en god repræsentant for skolen og er en god kammerat.  
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Forældresamarbejde: 
Forældrene indbydes 2 gange om året til samtaler. Første samtale er med en 
teamlærer, og samtalen handler primært om trivsel. 
Den anden samtale er mere koncentreret om faglige standpunkter og 
uddannelsesparathed og foregår ved faglærerne. Der indbydes desuden til andre 
arrangementer for forældre i løbet af året (se kalenderen). Endvidere udsender 
skolen nyhedsbreve for yderligere almen orientering. 
Der gives standpunktskarakterer 2 gange årligt. 
 
Fravalg af fag: 
I 10. klasse er det muligt at fravælge tysk/fransk eller fysik-kemi. 
Fravalg skal ske efter grundig overvejelse. Såfremt du fravælger et eller flere fag 
vil du i stedet få skemalagt praktisk arbejde.  
Fravalg skal ske til skolens kontor senest den 1. juni.  
 
Fritagelse for skoledage: 
Du kan få fri i et begrænset omfang til f.eks. betydningsfulde mærkedage i den 
nærmeste familie. Vi henstiller, at besøg hos tandlæge, læge, frisør og lignende 
henlægges til ferier og forlængede weekender. Fritagelse sker ved forældrenes 
henvendelse til kontoret.  
Du kan ikke tage ferie i skoletiden. Hvis du alligevel tager på ferie, vil dine 
forældre blive opkrævet skolepenge, samt den statslige elevstøtte som skolen 
mister. 
 
Glemte ting: 
Glemte ting lægges i en “glemmekurv” i vaskekælderen. 
 
Handel: 
Det er ikke tilladt at drive forretning på skolen. 
 
Landsstævne: 
I år har du mulighed for at forlænge dit efterskoleophold med en uge, og deltage i 
DGI-landsstævne i Svendborg sammen med mange andre efterskoleelever fra 
hele landet. Landsstævnet bliver afholdt i den første uge af din sommerferie. Du 
vil få mere information om landsstævnet i løbet af skoleåret.   
 
Madkultur: 
Der er mødepligt til alle måltider. Måltider foregår i ro og orden, og vi forventer 
at du udviser ordentlig madkultur. 
 
Mobiltelefon: 
Mobiltelefoner skal være på lydløs. Telefonen kan inddrages, hvis du ikke udviser 
respekt for dine omgivelser. 
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Musik- og støjniveau: 
For høj musik medfører inddragelse af musikanlæg. Voldsom og støjende adfærd 
skal undgås såvel ude som inde. 
 
Møblering af værelser: 
Der må ikke flyttes om på værelsets møbler. 
 
Odense Å: 
Odense Å løber igennem Nørre Broby. Det er kun tilladt at bade i åen, når der er 
en lærer til stede.  
 
Piercing: 
Piercing, klipning, hårfarvning og tatovering må ikke foregå på skolen. 
 
Rengøring: 
Hver dag skal der ryddes op på værelset, der redes seng og luftes ud om 
morgenen, der skal holdes orden i dit skab og vasketøj anbringes i 
vasketøjskurven. En gang om ugen gøres der grundigt rent på værelset.  
Du har desuden ansvar for rengøringen på et af skolens fællesarealer.  
 
Rygning: 
Skolen er røgfri. Vi forventer, at du ikke ryger, når du er elev på skolen. Hvis du 
ryger vil vi bede dine forældre afhente dig. Når du og dine forældre vurderer, at 
du kan være på skolen uden at ryge, skal du og dine forældre til samtale, for at 
aftale om du er klar til at vende tilbage til skolen. 
Det er heller ikke tilladt at ryge el-cigaretter eller tage snus. 
 
Stilletime: 
Hver dag er der skemalagt stilletime/stilletid. Formålet med denne time er, at 
give dig og din værelseskammerat fred og ro til lektielæsning og hygge på 
værelset. 
Du skal være på dit værelse i stilletimen, og der skal være ro. 
Der er mulighed for lektiehjælp. 
 
Sygdom og læge: 
Hvis du bliver syg på skolen, skal du selv melde dig på kontoret efter 
morgenmaden. Er du syg og sengeliggende, skal du forblive på sygeværelset hele 
dagen. Kammerater må ikke besøge dig på sygedagen.  
Bliver du syg derhjemme, skal dine forældre ringe og meddele det til skolen. 
 
Du forbliver patient hos din egen læge, mens du er elev på Broby 
Sportsefterskole. Derfor skal du ved almindelig sygdom hjem til egen læge. Ved 
akut sygdom kan læge Lars Poulsen, Saksenballe 5 benyttes. Annitta på kontoret 
sørger for tidsbestilling. Husk at medbringe sygesikringsbevis. 
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Teamlærere 
Du får tilknyttet tre teamlærere, disse tre lærere har det primære ansvar for din 
trivsel, personlige udvikling og kontakt til hjemmet.  
En gang om ugen holder du og resten af dit team et møde, hvor store og små 
begivenheder vendes.  
 
To år på Broby 
Hvis du ønsker at blive andenårselev på Broby, skal du kontakte kontoret i løbet af 
efteråret. Hvis vi vurderer, at det er godt for din udvikling, og at du er positivt 
indstillet over for skolen og følger vores regler, så kan du som udgangspunkt blive 
andenårselev.  
 
Transport skole-hjem: 
Fynbus linie 110 og 111 kører til skolen fra Odense, Assens og Faaborg. Fra 
Odense kan man komme videre med DSB.  
Hvis man skal med færgen fra Bøjden kan man benytte teletaxa.  
 
Undervisning: 
Vi forventer, at du tager et medansvar for din egen læring, at du tager aktiv del i 
undervisningen, og at du møder til tiden til alle timer.  
Hvis du gentagne gange kommer for sent, eller ikke får lavet lektier, så kan 
konsekvensen være, at du får inddraget din fritid, for at lave lektier. 
 
Vaskemaskine: 
I vaskekælderen er opstillet vaskemaskine og tørretumbler, som eleverne kan 
benytte gratis. 
Vask er på eget ansvar. 
 
Vejledning: 
På Broby Sportsefterskole har vi to vejledere tilknyttet. I løbet af året vil de hjælpe 
dig med at søge ind på en ungdomsuddannelse og vejlede dig, hvis du er i tvivl 
om, hvad du gerne vil efter dit ophold på efterskolen. Der vil være diverse forløb 
og aktiviteter i løbet af året, som sammen med din vejleder skal hjælpe dig med 
at blive afklaret omkring dit kommende uddannelsesforløb. 
 
Værdigenstande: 
Værdigenstande af enhver art er medbragt på eget ansvar. Vi opfordrer til at, 
låse disse inde i din værdiboks eller på dit værelse.  
 
Værelser: 
I løbet af året skal du bo på tre forskellige værelser. Vi flytter værelser to gange i 
løbet af skoleåret for at skabe nye venskaber, udvide din omgangskreds og styrke 
dine sociale kompetencer.  
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Weekender: 
Du er velkommen til at blive på skolen i weekenden, som starter fredag kl. 15.00 
og slutter søndag aften kl. 21.15. Ankomst til skolen tidligst søndag kl. 19.00. 
Du skal senest tirsdag give besked, om du ønsker at blive på skolen i weekenden. 
Bliver man på skolen, gælder det hele weekenden. 
Skolens regler gælder både ved rejse til og fra skolen. 
 
Ødelæggelser: 
Alle ødelæggelser skal straks meddeles en lærer. I hvert enkelt tilfælde vurderes 
evt. erstatningskrav. 
 
Økonomi, skolepenge, indmeldelsesgebyr mv.: 
Skolepengene dækker: undervisning, ophold, materialer, lejrskoler og skoletøj. 
Skolepengene opdeles i 10 rater. Første rate betales senest den 01.08.2021. 
Skolen forbeholder sig ret til at opkræve gebyr, i tilfælde hvor betalingsfristen ikke 
overholdes. 
Afbrydes opholdet i utide, skal der betales for det antal uger, som du har været 
på skolen samt et afbrydelsesgebyr på kr. 5000.  
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Ferieplan Broby Sportsefterskole 2021/2022 
 
Start:  søndag den 8. august 2021 
 
Efterårsferie  lørdag den 18.10 til søndag den 24.10,  
 
Juleferie  mandag den 20.12 til lørdag den 02.01.22,  
    
Vinterferie  lørdag den 12.02 til søndag den 20.02, 
 
Påskeferie  torsdag den 14.04 til mandag den 18.04,  
 
St. Bededag  fredag den 13.05 til søndag 15.05, 
 
Kr. Himmelfart  fredag den 27.05 til søndag den 29.05,   
 
Pinseferie  lørdag den 4.06 til mandag den 6.06,  
 
Sommerferie  lørdag den 25.06.2021 
 
De nævnte dage inklusive. 
 
Weekender hvor eleverne skal være på skolen: 
- Søndag den 26.09.21 skal eleverne møde kl. 11:00. - Efterskolernes dag 
- Lørdag den 18.12.21 og søndag den 19.12.21. - Gymnastikweekend 
- Lørdag den 12.03.22 og søndag den 13.03.22 - Gymnastikturné 
- Lørdag den 19.03.22 og søndag den 20.03.22 - Gymnastikturné 
- Lørdag den 26.03.22 og søndag den 27.03.22. - Gymnastik/Nye elevers dag 
- Lørdag den 7.05.22 eleverne skal blive til kl.16,00. - Gymnastikopvisning 
- Lørdag den 7.05.22 eleverne skal blive til kl.16,00. - Elevmøde 
- Torsdag den 26.05.22 (Kr. Himmelfartsdag). - Eventyrløb i Odense 
 
Forlængede weekender: 
- 18.- 20. september 
- 12.- 14. november 
- 11 - 13. december 
- 29. januar - 31. januar 
 
Forskudte weekender: 
- 21.- 22. marts 
 
Landsstævne: 
mandag den 27.06.2022 til søndag den 03.07.2022 
 
*Ret til ændringer forbeholdes.
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