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Velkommen til 

Billeshave Efterskole 

 

 

 

Skoleåret 2023/ 2024 
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PAKKELISTE: Når du kommer til efterskolen, skal du medbringe: 

 

Almindeligt tøj, badetøj, fodtøj til længere gåture og regntøj.  

Håndklæder og toiletsager. 

Dyne, hovedpude, sengetøj, rullemadras, sengetæppe og stræklagen. (90 x 200 cm) 

 

Idrætstøj: Vi har mange gode muligheder for idræt så husk at medbringe fornuftigt 

sportstøj og løbesko til indendørs og udendørs brug. Medbring gerne 

badmintonketcher, hvis du vil spille badminton. 

I hallen må der kun bruges indendørs sko. Skate-sko må dog bruges på den udendørs 

skatepark i tørvejr. 

 

Du skal have en cykel i lovlig stand med på skolen. Husk lygter! Det anbefales at 

adventure elever har en mountainbike og ikke en citybike. 

Passer, vinkelmåler, tegnetrekant. Skriveredskaber. 

Godkendt ridehjelm, ridetøj og ridebrynje (hvis du skal ride). 

Godkendt cykelhjelm (obligatorisk)  

Musikinstrument (hvis du spiller musik). 

Forlængerledning og evt. dobbeltstik. 

 

Blåt og gult sygesikringsbevis.   

Husk at kontrollere udløbsdato for det blå sygesikringsbevis. Meget vigtig !! 
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Hvad må jeg have med? 

 

Husk: at du skal dele pladsen med andre, og at værelserne ikke er så store.  

Der må kun medbringes hårtørrere eller lignende. 

 

Hverken TV, køleskab, toaster, elkedel eller kaffemaskine må medbringes!  

 

Stearinlys må heller ikke medbringes. Levende lys er ikke tilladt på skolen. 

 

Computere: 

Funktionel bærbar computer skal medbringes – den bruges i undervisningen. Det skal 

være muligt at bruge Office pakken (som kan fås på skolen). Det er jer som forældre 

der er ansvarlige for, at jeres teenagers computer virker. Jeres teenagere bliver sendt 

hjem, også midt i en uge, hvis de møder op til undervisning og deres computer ikke 

fungerer. 

 

Andre computere og spillekonsoller kan medbringes efter aftale med skolen.  

 

Der må ikke medbringes eller benyttes uregistreret software. 

 

E-sport elever skal desuden medbringe egen stationære pc hvor der kan afspilles 

CS:GO, samt skræm, tastatur, mus, måtte mm. 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER. 

Der skal ikke meldes flytning. 

Tandlægebesøg og almindelige lægebesøg aftales så vidt muligt i forbindelse med 

weekender eller ferier. Vores lokale lægehus tager sig af akutte henvendelser. 

Det tilrådes, at der tegnes en familieforsikring og en ulykkesforsikring. Elevernes 

private ejendele dækkes ikke af skolens forsikring. 

 

 

Kontakt til skolen: 

 

Skolens nummer er 64 40 60 94 mail adressen er : kontor@billeshave.dk 

 

Kontoret har åbent alle hverdage fra kl. 0900-1200 og kl. 1300-1500 

 

Fra 17.00 – 22.00 på hverdage og fra 8.00-23.00 i weekender kan weekendlærer 

oftest træffes på mobiltelefonen tlf. 20 94 09 41. 

 

Alle eleverne medbringer mobiltelefoner. Disse må naturligvis ikke bruges i 

undervisningstiden, under måltider og ved arrangementer, hvor de skal være på 

værelset. Undgå venligst at ringe til eleverne i disse tidsrum. 

 

 

Vaskemaskiner: 

Der er vaskemaskiner og tørretumblere på stedet. Det er gratis at vaske og tørre, husk 

vaskepulver og husk evt. klemmer til det som ikke må kommes i tørretumbler.  

 

Fritid: 

Ved ansvarlig brug kan den enkelte elev frit benytte skolens faciliteter, hallen og 

udendørsarealer. Der er også mulighed for at spille billard, bordfodbold, bordtennis 

m.m.  

 

 

mailto:kontor@billeshave.dk
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Hjemrejse: 

Eleverne må rejse fra skolen i alle weekender undtagen obligatoriske bliveweekender. 

Offentlig transport er nemt tilgængelig. Bus 401/402 fra Middelfart stopper ved 

skolen om søndagen, mens den på andre dage stopper 600 meter væk. Hvis det ikke 

passer med bus, kan man kontakte flextrafik og blive kørt til skolen. 

 

Tilbagekomst efter weekend sker søndage mellem 18.00 og 21.00, hvis ikke andet er 

aftalt. Eleven skal melde sin ankomst til aftenlærerne når man ankommer til skolen 

søndag. 

 

Hvis man bliver forhindret i at komme tilbage på skolen om søndagen, skal man 

kontakte skolens mobiltelefon. 

 

Efter ferier og hjemrejseweekends vil der ikke være en lærer på skolen før kl. 

18.00, og husene er derfor ikke åbne. 

 

Weekend: 

Eleverne tilmelder sig den kommende weekend via skolens intra system. Dette sker 

typisk i tidsrummet fra søndag aften til tirsdag aften klokken 22.00. Dette er 

naturligvis af hensyn til køkken og anden planlægning. Det er kun i særlige tilfælde at 

man kan tilmelde sig senere end tirsdag aften klokken 22.00. 

 

Fra fredag eftermiddag til søndag aften er dagene anderledes planlagt. Køkken 

opgaverne fordeles blandt de tilstedeværende elever, og aktiviteter aftales med 

weekendlæreren. Gode ideer eller forslag til weekenden er altid velkomne.  

 

Besøg: 

På hverdage kan elever efter aftale have besøg udefra, efter endt undervisning. Gæster 

skal forlade skolen senest kl. 21.30. Aftenlærerne skal orienteres af eleven. 
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I weekenden kan eventuel overnatning for gæster aftales med kontakt- eller 

weekendlærer på forhånd! Det koster 100 kr. pr. overnatning (døgn)og så er der 

mulighed for at spise med. 

Skolens regler gælder naturligvis også for besøgende. 

 

Inden efterårsferien - er der ikke mulighed for at have gæster.  

 

Fri fra skole: 

Skolen holder efterårsferie i uge 42 og vinterferie i uge 7. Øvrige ferie- og fridage, 

hjemrejse og ”blive weekender” fremgår af årsplanen, som kan ses på skolens 

hjemmeside, senere i foråret. 

Da skolen modtager statstilskud til undervisningen, kan eleverne almindeligvis ikke 

fritages ud over de i ferieplanen nævnte dage. Undtaget er lægebesøg, tandlæge o.l. 

som bør lægges i forbindelse med weekender – for at undgå unødig afbrydelse af 

undervisningen. Det er vigtigt at eleverne er på skolen alle dage, både af hensyn til 

læring, forløb i undervisningen og selvfølgelig af hensyn til fællesskabet på skolen. 

Hvis forældre fritager eleven for undervisning i længere perioder, kan det medføre at 

eleven i perioden bliver udmeldt og der opkræves fuld betaling (2.575 kr.) uden 

statstilskud. 

Nøgler: 

Eleverne får udleveret nøgle, der passer til elevens værelse. Bortkomne nøgler 

erstattes af elever (kr. 500,00 til værelset, kr. 150,00 til skab). 

 

Røgfri skole: 

Billeshave Efterskole er en røgfri skole og der må ikke ryges på skolens område. 

Skolen ønsker ikke at eleverne ryger i nærområdet. Det er heller ikke tilladt at 

anvende E-cigaretter eller snus.  
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Brug af IT-udstyr: 

Du skal medbringe din egen bærbare computer eller tablet. 

Nedenstående regler skal overholdes: 

Hver elev skal bruge sit UNI-login, som ikke må benyttes af andre. 

Det er forbudt at downloade software, musik m.m. 

Det er forbudt at bruge snydekoder på STEAM og lignende platforme. Brud på denne 

regel kan medføre bortvisning. 

 

Trådløs netværk: 

Elever kan frit benytte skolens trådløse netværk, som dækker undervisningslokaler, 

elevbygninger og hallen. Følgende betingelser skal overholdes: 

• Der skal være installeret et opdateret antivirusprogram. 

• Det trådløse netkort skal understøtte WPA-kryptering. 

• Der må ikke downloades ulovligt software fra skolens netværk. 

• Netværket må ikke benyttes til IP-telefoni eller lignende tjenester. 

• Det er forbudt at anvende tjenester til deling af filer som musik, video o.l.  

• Eventuelle erstatningskrav mod skolen vil blive videresendt til elevens 

forældre. 
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Regler: 

Du må ikke indtage eller medbringe nogen former for rusmidler, heller ikke til og fra 

skolen. Du er vores bedste ambassadør – når du færdes uden for skolen. 

 

Du må ikke teste positiv for hash eller andre stoffer på noget tidspunkt. Heller ikke 

efter ferie og weekender. Dette medfører afbrudt ophold. 

 

Vold og mobning må ikke finde sted. 

 

Du har mødepligt til undervisning, måltider og fælles arrangementer. 

 

Der er nultolerance over for alkohol. Indtagelse/påvirkning af alkohol medfører 

afbrudt ophold. 

 

Du skal passe godt på skolens ting. De er dine for et år. Andre skal bruge dem efter 

dig. 

 

Du skal rette dig efter anvisninger fra lærere og personale. 

 

Billeshave er en røgfri skole og der må ikke ryges på skolens område. 

Du skal sove i din egen seng om natten, og eleverne må ikke have sex på skolen. 

 

Vi forventer selvfølgelig at du og dine forældre samarbejder med os om at overholde 

disse få og enkle regler. 

Brud på disse regler kan medføre hjemsendelse og i sidste instans bortvisning! 
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Billeshavevej 51 

5500 Middelfart 

Tlf . 6440 6094 

Mail: kontor@billeshave.dk  
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