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Kære kommende elev 
 

Du sidder lige nu med infomappen til Mariager Efterskole. Her kan du læse meget mere om 
den skole, du skal starte på. Efterskole er en helt særlig skoleform – og selvom der er over 
200 efterskoler i Danmark, så er hver eneste efterskole noget helt særligt.   
  
Jeg glæder mig til, at du skal på Mariager Efterskole og blive præget for livet. Det bliver et 
år fyldt med skole, venner, oplevelser og voksende tro. Et år som kommer til at rykke dig ud 
af din komfortzone og ind i din udviklingszone på så mange områder af livet. Du kan godt 
begynde at glæde dig.  
  
Det er vigtigt, at du og dine forældre læser infomappen grundigt, for her bliver I oplyst om 
skolens vision og værdigrundlag. I bliver også klogere på en helt masse detaljer om skolens 
hverdag, muligheder, pligter og regler. Så ved både du og dine forældre, hvilken skole det 
er, du starter på, og hvilke forventninger der er til alle elever. 
  
På side 2 og 3 kan du læse skolens vision og værdier. Visionen er en konkret beskrivelse af, 
hvad vi ser, et efterskoleår på Mariager Efterskole skal gøre ved dig, og hvad vi forventer af 
dig som elev. Vores værdier er det kompas, som alle elever og personale på skolen lever ud 
fra til dagligt.  
  
På side 4 og 5 finder du en introduktion til vores alternative 10. klassestilbud, Akademiet, 
som du kan vælge, hvis du vil have en helt anden oplevelse end almindelig 10. klasse.  
  
På side 6 finder du vores grundregler, som er lavet for at værne om skolens elever og det 
fællesskab, vi har.  
 
På siderne herefter finder du praktiske oplysninger om skolens miljø og regler, samt en 
beskrivelse af, hvordan det er at være elev på Mariager Efterskole.  
  
Jeg håber, at informationerne afklarer mange af de spørgsmål, som du måske sidder inde 
med, omkring hvordan et år på Mariager Efterskole er, og ellers er du altid velkommen til 
at kontakte skolens kontor eller aflægge os et besøg.  
  

 

De varmeste hilsner  
 
 
 
Morten Iversen 
Forstander  
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Vores vision 
Vi er en skole 
Vores mål er et højt fagligt niveau, som kan være med til at udvikle dygtige elever, så de 
ender med et eksamensresultat, der matcher deres evner. Lærerne er kompetente 
undervisere, der er i stand til at formidle fagområderne på en inspirerende og motiverende 
måde. Vi forventer, at du tager imod den hjælp og udfordring, som vi tilbyder i 
undervisningen, samt at du engagerer dig i dit skolearbejde. 
 

Vi er en efterskole 
Vi er i den heldige situation, at vi er sammen i døgnets 24 timer, og dermed får vi mulighed 
for at opleve dine sociale og personlige færdigheder. Vores mål er at medvirke til en vækst 
på disse områder, så du kan udvikle din sociale ansvarlighed. Samtidig vil vi gerne skubbe 
bag på din personlige udvikling. Vi vil gerne som medarbejdere gå gennem året med dig og 
være med til at udvikle de kvaliteter, der ligger gemt hos dig. Vi drømmer om elever, der 
elsker at sætte sig mål for derefter at gå efter dem. 
 

Vi er en kristen efterskole 
Skolen har sit udgangspunkt i de danske pinsekirker. Skolen bygger på kristne værdier, det 
indvirker på dagligdagen. GOD & ME, lovsang, personlig andagt m.m. vil være ingredienser, 
der er vitale for skolens hverdag. Vores mål er, at du lærer Gud bedre at kende i løbet af et 
år eller to på skolen. Samtidig er målet, at du efter endt ophold vil være klar til at tjene i en 
lokal kirkes arbejde og i samfundet. 
 

Vision 
Mariager Efterskole er sat i verden for at uddanne og udvikle vores elever, så vi ser dem 
vokse fagligt og personligt, samt i deres relationer og tro. 
 

Derfor forventer vi af dig som elev, at: 

• Du fagligt yder dit bedste 

• Du personligt udvikler mål og mening i livet 

• Du socialt dygtiggør dig i relationen til andre mennesker 

• Du åndeligt lærer Gud bedre at kende og bliver klar til at være aktiv i kirke og 
samfund 
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Vores værdigrundlag 
 
Vores værdier er den ilt, vi deler. Det er dem, som er styrken i vores fællesskab. MARIAGER 
EFTERSKOLE bygger på fire værdier, som vi anser for at være universelle for alle 
mennesker, og for at vi får en skole, hvor miljøet og kulturen er god. Værdierne, og de 
handlinger der udspringer af disse, kommer til at præge fællesskabet på skolen. De fire 
værdier er: 
 

1. Tillid 
2. Ansvarlighed 
3. Respekt 
4. Venskab 

 

Tillid 
Vi ønsker, at skolen bygger på tillid. At vi taler sandt til hinanden; at vi kan stole på det, der 
bliver sagt og lovet. At vi ikke skal være bange for, at nogen har en anden dagsorden, end 
den de siger. Vi har ikke til hensigt at lege “politi og røvere” mellem elever og lærere. Vi har 
en forventning om, at du gør dit bedste for at leve op til den tillid vi viser dig på en 
ansvarlig måde, og gengælder den med tillid fra dig til skolens personale og elever. F.eks. er 
det en tillidserklæring, når man indgår en aftale om, at lyset slukkes efter sengetid - når du 
låner en lærernøgle - når du er i køkkenet etc. Tillid er også et nøgleord mellem dig og de 
andre elever. F.eks. at du spørger om lov, før du låner; at du ikke anvender andres 
computere uden tilladelse, og at du ikke roder i andres ting. 
 

Ansvarlighed 
Skolen fungerer, fordi vi alle er medansvarlige for miljøet og fællesskabet. Vi ønsker på 
bedst mulige måde at være ansvarlige overfor dig. Lærerne kommer forberedt til timerne 
og aktiviteterne, vi tager vores ansvar som din gruppelærer alvorligt og ønsker at sikre din 
trivsel. Vi tager ansvar, når vi laver fejl og siger undskyld og prøver at gøre det godt igen.  
Vi forventer, at du er ansvarlig ved at komme til de skemalagte aktiviteter, udfører de 
opgaver og pligter, du har fået pålagt, at du tager ansvar for dine handlinger, at du 
engagerer dig i skolelivet ved at tage initiativ til aktiviteter og arrangementer. Ansvar er 
eksempelvis, at vi rydder op efter os selv og indgår i et positivt samarbejde på klassen, 
værelset og i gruppen. Du må se efterskolen som en stor familie, hvor det er nødvendigt, at 
alle tager del i ansvaret. Hjælp med at få tingene gjort - ikke kun det, der er dine opgaver, 
men også det ingen måske tænker på at tage sig af. Det styrker fællesskabet og skaber et 
fælles overskud. 
 

Respekt 
Respekt er at give plads til det som er anderledes end dig selv, og som du ikke nødvendigvis 
forstår. Vi ønsker som medarbejdere at respektere dig ved at give dig plads til at være dig 
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selv inden for de rammer, skolen giver mulighed for (det vil sige at vi ikke mobber eller 
bagtaler, men i stedet taler respektfuldt og løfter hinandens personligheder og initiativer 
op). Vi vil respektere din personlighed, og hvor du er i livet netop nu. Samtidig forventer vi, 
at du udviser respekt over for skolen og medarbejdere. F.eks. at du behandler alle elever 
og personale på skolen med respekt selvom de er anderledes end dig og behandler skolens 
inventar med respekt (ingen hærværk, ingen skriveri på borde, etc.). Respekt er også at vi 
kommer til tiden og at vi tier stille, når der ønskes ro.  
 

Venskab  
Denne værdi er noget helt særligt, og ofte den som tidligere elever husker bedst. For alle 
medarbejdere på skolen har et ønske om at være ven med dig. Det er en af grundene til, at 
vi arbejder på skolen. Lærerrollen her er en del anderledes, end du måske er vant til, fordi 
du ser lærerne i mange andre funktioner end i undervisningen. Vi er med i fællesskabet, og 
venskaber opstår og udvikles også mellem lærere og elever. Vi forventer, at du kommer 
med et ønske om at være ven med os, der arbejder på skolen. Samtidig giver 
efterskoleformen mulighed for, at rigtig mange tætte venskaber opstår i elevflokken. 
Forvent og arbejd på, at du får nære venskaber med dig, efter dit ophold er afsluttet på 
skolen. Vil du være en god ven, er det vigtigt at bygge dem på de overstående værdier – 
tillid, ansvar og respekt, samt deltage i det sociale fællesskab, udvise tolerance, være 
imødekommende og være samarbejdsvillig.  
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En har sagt: ”Før du kan lede andre, skal du mestre dig selv”, hvilket fint 
indrammer målet med feltet LEDERSKAB. Ønsket er at gøre dig klogere på dine 
styrker som leder og give dig en forståelse for sunde ledelsesprincipper både i 
kirker og virksomheder. Du vil blive involveret i kirkepraktik, hvor du vil få ansvar 
for at udvikle særlige forløb og tage ansvar for at føre dem helt i mål.  
 
 

Musik i blodet – sender impulser ud i hele kroppen – rører hjertet. En dygtig 
musiker formidler følelser og skaber stemninger. Taler et sprog der trodser 
kulturforskelligheder. Målet med feltet MUSIK er at booste dit talent for 
rytmisk musik. Samtidig skal du sammen med de øvrige elever på MUSIK 
danne et band, der spiller max! 

 
 
Inden en astronaut sætter sig ind i en rumraket og bliver skudt afsted ud i 
universet, gennemgår han en intens træning. Han bliver sat ind i, hvilke 
udfordringer der kan dykke op, hvilke knapper der skal skrues på hvornår, og 
hvordan han kropsligt og mentalt klarer opgaven. På IVÆRKSÆTTERI vil du på 
samme måde blive klædt på til din egen fremtidige ”rumrejse” som 

iværksætter.  
 
 

Vi lever i et kommunikationssamfund, hvor vi konstant skal forholde os til mange 
budskaber. Men hvad er effektiv kommunikation, og hvordan bruger vi de mange medier 

bedst. Målet med KOMMUNIKATION er at give dig redskaber indenfor grafisk design og 
visuel formidling. 

 

Som elev på Akademiet vælger du dig ind på et af de seks felter. På feltet vil du blive undervist af mentorer som 
har flere års erfaring inden for feltet. Feltundervisningen fylder minimum 1/3 af dit skema.  
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Med fokus på Volley som disciplin vil eleverne udvikle deres færdigheder og blive 
udfordret i samarbejde på holdet. Vi ønsker med SPORT at undervise eleverne i, 
hvordan de bliver engageret og tager ansvar ind i foreningslivet i Danmark. Derudover 
vil der være et diakonalt fokus, hvor sporten bruges som ramme til at gøre en forskel 
for børn og unge med sociale behov.  
 

Grundregler 
For at alle kan trives på Mariager Efterskole og opnå et maksimalt udbytte af året, er det 
nødvendigt, at alle respekterer de fælles regler på skolen. Vores grundregler er: 
 

• Det er forbudt at komme på det modsatte køns værelser og gangarealer 
 

• Det er ikke tilladt at ryge som elev på Mariager Efterskole1 
 

• Indtagelse af enhver form for alkohol og stoffer er forbudt2 
 

• Enhver må respektere, hvad der er dit og mit 
 
Skulle der mod forventning ske overtrædelse af én af disse fire regler, vil der altid blive 
taget kontakt til hjemmet, og der kan fx iværksættes konsekvenser som et midlertidig 
udgangsforbud, en tænkepause hjemme eller permanent hjemsendelse. 
 

Grundpligter 
For at fællesskabet, miljøet og undervisningen kan fungere optimalt med 160 elever og 
personale, har vi alle nogle pligter, som vi skal forpligte os på. Vores grundpligter er: 
 

• Du skal møde til og deltage i de skemalagte aktiviteter til tiden 
 

• Du skal aflevere de opgaver, der bliver stillet til dig 
 

• Du skal passe dine daglige opgaver omkring rengøring af værelse og område 
 

• Hvis du af forskellige årsager ikke har mulighed for at passe dine pligter, har du 
ansvar for at kontakte din gruppelærer, underviser eller skolens ledelse, så vi kan 
hjælpe dig og finde løsninger 

 

 
1 Indenfor rygning gælder også E-cigaretter, nikotintyggegummi, snus og andre tobak og nikotinholdige 
rygesurrogater. 
2 Betegnelsen stoffer dækker for alle former for rusmidler. 
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Skulle der mod forventning ske en vedvarende pligtforsømmelse, efter vi som skole har 
prøvet at hjælpe, vil der blive taget kontakt til hjemmet, således at dine forældre er 
bekendt pligtforsømmelsen og sammen med skolen kan hjælpe dig til at løse dine pligter.  
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Miljøet på skolen 
Computer 
Du skal medbringe en bærbar computer til brug i undervisningen. Minimumskravet til 
computeren er, at den kan gå på nettet og køre skoleprogrammer som Officepakken og 
Geogebra3. Du vil få anvist et skab med kode, hvor computeren skal anbringes, når du ikke 
bruger den. Computeren er primært til undervisning, men det er muligt inden for afsatte 
tidsrum at bruge den til fx spil. Computeren må ikke være på værelser eller 
beboelsesområderne, medmindre det er aftalt med en lærer. I tilfælde af hærværk eller 
tyveri er det dine forældres forsikring, der skal dække. Det forventes, at du bruger 
computeren til terminsprøver/skr. eksamener i alle fag. Skulle ens computer gå i stykker, 
kan man låne en computer af skolen i op til 14 dage, hvis der er låne computere på lager. 
Skolen sørger for printmuligheder. I øvrigt henvises til skolens computerregler.  
 

Elevbeboelse 
Skolens elevfløje er opdelt efter køn på forskellige gange med køkken og opholdsrum. Alle 
elever har et ansvar for at skabe et hyggeligt fællesskab og en god atmosfære, samt passe 
på skolens inventar. Derfor skal du rydde op efter dig selv, passe på tingene og melde evt. 
skade eller mangler. Du skal også respektere sengetiderne og fællesreglerne, som skaber 
rammer for et godt ophold for alle. 
 

Gruppe 
Som elev bliver du tilknyttet en familiegruppe, som består af 8-10 elever og én til to lærere. 
Her mødes man til socialt samvær. Hver 14. dag mødes du med din gruppelærer til en 
gruppesamtale om din trivsel og personlige udvikling. Det er gruppelæreren, der i 
dagligdagen hjælper dig med de eventuelle småproblemer, der måtte opstå. Denne er 
desuden ansvarlig for kontakt til hjemmet, og dine forældre er altid velkomne til at 
kontakte gruppelæreren, når der er behov for dette. Ved morgen- og middagsmåltidet 
sidder man sammen med sin gruppe. Gruppelæreren spiser med ca. tre gange om ugen. 
 

Kirke 
Som elev på Mariager Efterskole deltager man i skolens eget møde, God&ME, tirsdag aften 
samt i en mødeaktivitet søndag, der enten afholdes på skolen eller som 
teenagegudstjeneste i Mariagerfjord Frikirke. 
 

Kærester 
Hvis elever på Mariager Efterskole bliver glade for hinanden og ønsker at blive kærester på 
sigt, så henvender de sig hos forstanderen, som tager en snak med dem.  
Samtalen omhandler:  

 
3 Skolen har licenser til programmerne, så det skal du ikke købe 
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• Hvorvidt forældre og gruppelærer er vidende herom, ellers bliver de orienteret 

• Risikoen for at isolere sig fra resten af skolens fællesskab  

• Afklaring om mængden af fysisk og social kontakt på skolen af hensyn til 
fællesskabet og et evt. brud i relationen 

• Fastsættelse af en dato længere fremme, hvor eleverne officielt er kærester, hvis de 
stadig ønsker det på daværende tidspunkt. 

 

Køkken 
Ca. to gange om året har alle køkkenpligt af én uges varighed. Her tager du del i servering 
og opvask i forbindelse med måltiderne. 
 

Lektier 
Der er ikke mange lektier på Mariager Efterskole, men vi forventer, at du møder 
velforberedt til timerne og løse de opgaver, du bliver givet. Der er afsat flere tidspunkter 
om ugen, hvor alle elever kan løse deres opgaver og lektier. 
 

Mobiltelefon 

Vi ønsker, at alle får et sundt og balanceret forhold til deres telefon. Sammen med skolens 

elevråd har vi lavet et sæt fællesregler for brug af mobiltelefon på skolen.  

• Man har ikke sin telefon fremme under måltiderne. 

• Man har ikke sin telefon fremme under skolens aktiviteter eller i undervisningen, 

medmindre det er aftalt med læreren. 

• Man laver fællesregler på værelserne for brug af mobiltelefonen 

 

Rengøring 
Ved skolens begyndelse får alle grupper tildelt et rengøringsområde, som du og din gruppe 
forventes at være ansvarlige for hver dag igennem året.  
 

Sengetider 
Mandag-torsdag og søndag gælder følgende: 
Kl. 21.30 er alle på gangen. 
Kl. 22.00 er alle på deres værelser. Man gør sig klar til natten. Man er ikke på altanerne og 
terrasserne. 
Kl. 22.30 er alle i seng, musik må spilles dæmpet og lys, inklusive stearinlys, er slukket.  
 

Fredag og lørdag gælder følgende: 
Kl. 22.30 er alle på gangen. 
Kl. 23.00 har alle fundet et værelse at sove på, og madrassen er kommet på plads.  
Kl. 23.30 er sengelampe tilladt, og der er ro på skolen.  
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Sygdom 
Skolen har sygeværelser, hvor du bliver indlogeret i forbindelse med sygdom. Hvis du bliver 
lagt syg, bliver du bedt om at ringe hjem og orientere dine forældre. Derefter opbevarer 
skolen telefonen indtil kl. 15 for at give dig ro til at sove og restituere. I løbet af dagen vil 
skolemor og vagtlærer have tilsyn med de syge elever.   
Det er skolemor, der vurderer, om man har behov for at være sengeliggende. Derudover er 
det også hende, der anbefaler læge og speciallæge og formidler evt. besøg. Skolemor 
opbevarer og udleverer elevernes medicin. 
Bliver du syg, henvender du dig til skolemor mellem kl. 07.50 og kl. 08.00 eller til vagten. 
 

Værelset 

Skolens værelser er 3 – 4-mandsværelser, og det er derfor vigtigt at vise hensyn til 
hinanden. Værelset er et fællesskab for både sjov, hygge og ro. Værelset er et godt rum at 
øve sig i skolens fire værdier på en praktisk måde. 
 
Det er værelsets beboere, der i fællesskab bestemmer ,hvornår og hvem der må være 
gæster på værelset, ligesom det er værelsets beboere, der har ansvar for de aktiviteter, der 
foregår på værelset. 
 
Der er 2 værelsesbyt i løbet af året. Målet er at skabe værelser med mulighed for social 
udvikling vægtet efter den enkelte elevs behov for udfordring og tryghed. 
 
Hver morgen er der oprydning og rengøring af værelse, bad og toilet. Vagtlæreren har ret 
til at sætte dig i gang, hvis værelset er for rodet i løbet dagen. 
 
Det faste inventar på værelset må ikke flyttes. Det drejer sig om: Skabe, senge, hylder, 
lamper, fastgjorte ledninger og gardiner. Du må hænge ting på opslagstavlerne med 
knappenåle samt på døre og skabslåger med “englehud”.  
 
Du må altså ikke hænge ting på væggene. Der må ingen steder bruges søm eller skruer, og 
det er ikke tilladt at hænge ting andre steder, end de her nævnte.  
 
Hvis noget går i stykker på værelset, skal dette meldes dette hurtigst muligt, så vil 
pedellerne kommer og reparere tingene. Ting kan gå i stykke, men hærværk og forsættelig 
skade vil medføre en egenbetaling til den, der har forvoldt skaden, eller til værelsets 
beboere. 
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Praktiske oplysninger 
Badepolitik 
For efterskoler findes der ikke et klart defineret regelsæt mht. badning. Da der kun 
eksisterer vage formuleringer om, at skolen skal yde et ”betryggende tilsyn”, har vi anset 
det for nødvendigt at udfærdige vores egen badepolitik. Vores ønsker er, at både elever og 
forældre er bekendte med vores procedure på dette område. 
 
Vi vil derfor bede dine forældre om at sætte sig ind i det tilsyn, som vi ser os i stand til at 
yde, og efterfølgende afgøre om du må deltage, når vi som skole er ude at bade. I 
forbindelse med elevkontrakten ved skolestart vil dine forældre skulle tilkendegive, om de 
ønsker, at du må deltage i badning. 
 
Sikkerhedsregler ved badning og vandaktiviteter: 

• Den ansvarlige medarbejder sikrer sig, inden badningen påbegyndes, at det er 
forsvarligt at bade det pågældende sted. 

• Badningen må kun foregå inden for et for eleverne nærmere defineret område. 
Svømmer eleverne længere distancer, skal de bære svømmevest. 

• Der er 2 medarbejdere til stede. Den ene befinder sig på land, hvorfra han har 
overblik over de badende. Den anden medarbejder deltager i badningen. 

• Såfremt det er en mindre gruppe elever (max.5), ledsages de kun af én enkelt 
medarbejder som befinder sig på land. 

 
 

Besøg 
Du er velkommen til at invitere dine venner på weekendbesøg på skolen. Forespørgsel om 
overnatninger udfyldes i VIGGO senest onsdag middag, og kontoret afgør, hvor mange der 
er plads til. Der betales kr. 100,- for at have en gæst på besøg. For besøgende gælder 
samme ordensregler som for andre elever, og som vært er du ansvarlig for, at dine gæster 
er bekendt med og følger disse regler. I enkelte weekender forbeholder vi os ret til ikke at 
modtage overnattende gæster, bl.a. de første tre weekender i skoleåret. Generelt har vi 
ikke overnattende gæster i hverdagene. 
 
For at styrke skolens spirende fællesskab har vi ikke besøgende på skolen før efter 
efterårsferien. 
 

Cykler 
Hvis du medbringer en cykel, skal den opbevares i skolens cykelskur. Opbevaringen sker på 
eget ansvar. 
På fælles cykelture med skolen er cykelhjelm påbudt. 
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Penge/Værdigenstande 
Hvis du lader penge eller andre værdigenstande ligge frit fremme, kan andre blive fristet til 
at tage det. Brug derfor gerne MobilePay eller kort og opbevar værdigenstande i dit 
privatskab. 
 

Fritid 
Hvis du og dine venner vil en tur til f.eks. Hadsund, Hobro eller Randers, skal du aftale dette 
med vagtlæreren, således at vi ved, hvor I er ,og hvornår I kommer hjem. Skolens busser og 
biler kan ikke bruges til ture arrangeret i fritiden. 
 

Fittnes/sauna 
Skolens fitness og sauna kan frit benyttes efter de retningslinjer, der hænger i lokalerne. 
 

Medicin 
Al ordineret og håndkøbsmedicin opbevares af skolemor, som også sørger for udlevering 
på daglig eller ugentlig basis. Eleverne må ikke selv opbevare medicin på værelserne. 
Skolen må kun udlevere elevernes egen medicin, derfor skal man selv medbringe til eget 
behov, som man afleverer til skolemor eller vagten ved ankomst på skolen. 
 

Måltider 
Alle møder til de angivne spisetider. Det er i forbindelse med måltiderne, vi har mulighed 
for at give fælles besked til alle.    
 

Privatskab 
På værelset er et mindre privatskab med kode. Vi forventer, at du bruger skabet til 
kontanter og andre værdier. 
 

Skolefri 
Efterskoleloven er bygget sådan op, at skolerne modtager statstilskud efter hvor mange 
elever, der er på skolen, og efter at man opfylder kravene til minimumsundervisning. 
 

Det betyder: 

• At man som familie må holde ferie efter skolens årsplan 

• At man tidligst kan forlade skolen om fredagen efter endt undervisning 

• At man ikke kan få fri på skoledage, uden aftale med kontoret og forstanderen. 

• I tilfælde af at man tager fri, således at man ikke imødekommer kravene til 
minimumsundervisning, vil forældrene blive opkrævet det manglende elev- og 
statstilskud i den efterfølgende betalingsrate.  
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Tandlæge og speciallæger 
Besøg hos tandlægen eller speciallæger skal, så vidt muligt, klares i de forlængede 
weekends og i ferierne. Du er stadig tilmeldt den kommunale tandpleje i din 
hjemkommune.  
 

Telefon og mail 
Skolens kontor er åbent mandag - fredag kl. 08.00 - 15.00. I dette tidsrum er det altid 
muligt at ringe på 9668 2700. Skolens kontor kan kontaktes via intranettet VIGGO. 
 
Skolens vagttelefonnummer er: 2021 1911. Her træffes tilsynslæreren hverdage efter kl. 
15:00 – 22.30 og i weekenden.  
 

Tilsyn 
Når det gælder tilsyn i forbindelse med risikobetonede aktiviteter så som sejlads, 
mountainbike, klatring eller fitness, har skolen udarbejdet et tilsynsdokument som kan 
læses på følgende link: http://www.mariager-efterskole.dk/uvm-dokumentation/ 
 

Tilsynslærer 
To-fire lærere har tilsyn hver dag. De er der for din skyld og glæder sig til at være sammen 
med alle eleverne. De er på skolen hele dagen og styrer måltider og dagens gang. 
 

Tøjvask 
På skolen findes vaskeri. Betaling foregår via en app. Prisen er omkring. kr. 18,- for vask - 
sæbe er inkluderet - og kr. 8,- for at bruge tørretumbleren.  
 
Du kan tørre tøj i tørrerummet ved vaskeriet. Du må ikke tørre tøj på værelserne, gangene, 
altanerne og terrasserne. 
 

Weekend 
En vigtig del af skolelivet er weekenderne, hvor vi altid har arrangementer. Så vi opfordrer 
alle elever til at blive på skolen i almindelige weekender. 
 
Hvis du ønsker weekendfri, skal du senest onsdag middag meddele dette i skolens intranet, 
og dine forældre skal godkende dit ønske. Du skal selv finde en afløser til dit køkken- og 
opvaskehold, hvis du har dette. 
  
I løbet af skoleåret er der forlængede weekender. Her opfordrer vi dig til at tage hjem eller 
besøge venner eller anden familie. I forbindelse med forlængede weekender og ferier 
arrangerer skolen transport fra Hobro banegård og rutebilstation søndag eller mandag 
aften, hvor der ikke går offentlige busser. 
 

http://www.mariager-efterskole.dk/uvm-dokumentation/


     

 
 

 
 
 
 

18 

 
 
 


