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Vi passer på hinanden
Vi glæder os til at se dig som ny elev på Midtjysk Efterskole efter som-
merferien.

Til den tid skal vi forhåbentlig ikke snakke så meget mere om Coronavi-
rus, men vi skal stadig passe på hinanden.

Det skal vi også i den kommende tid, og derfor sender vi dig lige et Midt-
jysk Efterskole-mundbind, som du måske har lyst til at bruge. 

Måske har du også lyst til at lægge et billede af dig selv med bindet på 
op på den Facebook-gruppe, som er oprettet specielt til din årgang. Så er 
dit efterskoleliv allerede startet.

Facebook-gruppen hedder Midtjysk Efterskole årgang 21/22, og den er 
kun for dig og din årgang.

Hvornår skal vi mødes?
Normalt samler vi alle kommende 
elever og deres forældre fysisk på 
skolen i marts måned.
Vi ved i skrivende stund ikke, hvor-
når det kan lade sig gøre. Men det 
vender vi tilbage til.
Hvis vi ikke kan mødes fysisk, vil vi 
afholde et webinar. Vi vil også give 
besked om, hvornår og hvordan du 
kan møde din kontaktlærer.

Kære snart-elev 
på Midtjysk Efterskole

Mange gør sig tanker om, hvad man skal have med på efterskolen, og 
derfor har vi på de næste sider lavet en liste over ting, som det er godt at 
huske.

Måske er der også ting, som du ikke har nu, men som du kan ønske dig i 
den kommende tid.

Er du klar?



Sengetøj, dyne, pude, be-
træk, lagen, rullemadras og 

sengetæppe. Madras mål er 

85 cm x 200 cm. Hvis du er 

allergiker, skal du selv have 

allergilagen med.

 Toiletsager, plaster, og andre 

småting - også håndklæder. 

Evt. tøjbøjler.

Lille turrygsæk, sovepose, 
liggeunderlag og regntøj, da 

vi skal på overnatnings/cykel-

tur i starten af skoleåret.

Praktisk skiundertøj, fleeces 

trøje, arbejdstøj og gummi-

støvler til bl.a. friluftsliv.

Stor sportstaske, som kan 

foldes helt sammen, så den 

ikke fylder på værelset i dag-

ligdagen. Kufferter fylder for 

meget.

Tjek, tjek, tjek....

Har jeg nu husket 

det hele ......



Fodtøj - indendørsfodtøj og 

udefodtøj. Fodtøj, især træ-

sko med afsmittende sorte 

såler, må ikke medbringes.

Idrætstøj – badedragt eller 

badebukser og svømmebril-

ler.

Skrivesager – USB-stik (på-
ført elevnummer + navn), 2 

x A4-blok(linjeret + ternet), 

passer, vinkelmåler, formel-

samling (hvis du har den fra 

tidligere skole) og har du en 

lommeregner skal du med-

bringe den.

Krus eller kop, tallerken og 

spisebestik og madkasse. Alt 

af plastik til tur brug.

Du skal have cykel, cykel-
hjelm (med navn), lappegrej, 

dækjern, pumpe, der passer 

til din cykel, med den første 

skoledag.

9. klasse: Husk kopi af årska-

rakterer fra sidste år.

Du må tage mindre musik-
anlæg/ghettoblaster med. 

Tv, lysshow o. lign skal blive 

hjemme.

Vasketøjskurv, vaskepulver 

og skyllemiddel, da du har 

mulighed for at vaske og 

tørre dit tøj på skolen. Det er 

gratis at vaske.

10. klasse: Husk kopi af 9. kl. 

afgangsbevis.

Du skal have dit gule sund-
hedskort med. Husk at have 

en gyldig ulykkes- og tyveri-

forsikring, som også gælder 

her.

Vækkeur og armbåndsur

Festivalstol

Opdateret bærbar PC. Sko-
len tilbyder gratis Office365, 

mens du er elev.

Evt. medicin, lav aftale med 

kontaktlærer om opbevaring 

af dette.

Pas og blå sygesikringsbevis, 

skal du have med til Norges-

turen

Og endelig: Husk dig selv!



...at møde din kontakt-

gruppe

De har nok også som-

merfugle i maven. Men 

de flyver væk i løbet af 

dagen.

Glæd dig til.......

...at blive gift eller noget 
andet sjovt

Når vi holder weekend med skøre temaer, og socialt samvær.

...at møde din værelses-
kammerat?

En fremmed er en ven, 
du ikke har mødt før.

...at opleve fællesskabets 
kraft?

Pludselig er det der. 
Fællesskabet. Du ser det 
måske først, når det ikke 
er der.

...at lave tossede ting på 
trappen?

En trappe kan bruges til 
mange ting. Man kan for 
eksempel nå noget.

...at kaste dig ud i noget 
nyt?

Det kræver stort mod at 
prøve noget, du måske 
aldrig har prøvet før.

...at se en videohilsen fra 
Bo og Helle?

... at følge din gruppe på 
Facebook?

...at følge med i livet på 
skolen via Instagram?


