Hjembæk Efterskole
Bakkedraget 22, Hjembæk
4450 Jyderup
Telefon: 5926 0201/2143 1620
Fax: 5926 0205 - hjembaek@hjembaekefterskole.dk
WWW.HJEF.DK

Efterskole for elever med læse- og stavevanskeligheder
Hjembæk Efterskole er et tilbud til normalt begavede elever med specifikke læse- og
stavevanskeligheder - og deraf følgende problemer med boglig indlæring. Skoleåret er på 41
uger. Skolen kan optage 60 elever og indkvartering sker på to og tre sengs værelser.
Eleverne optages for et år ad gangen. Elever som ønsker at fortsætte yderligere et år, kan
søge om optagelse for et år mere. Eleven skal ved skoleårets start have gået syv år i skole
eller være fyldt 14 år. Optagelsessamtaler vil blive afholdt på skolen.

Hjembæk Efterskole ligger i landsbyen Hjembæk, 4 km nord for Jyderup.
Fra København og Kalundborg er der togforbindelse.
Fra Slagelse/Sorø og Nykøbing S. er der busforbindelse.
Kommer man fra HT-området skal man benytte motorvejen mod Holbæk, dreje af
ved Elverdam mod Jyderup, og i Jyderup drejer man af mod Nykøbing S. og kører ca.
4 km og drejer herefter af til Hjembæk.

Undervisningen
Dansk, matematik, engelsk, edb, idræt og friluftsliv, naturfag, billedkunst og håndarbejde,
musik og sang, ekskursioner, lejrskole og samfundsfag. Eleverne deles i hold, hvor der tages
hensyn til den enkeltes evner og behov. Der afholdes afgangsprøver i dansk og matematik.
Desuden modtager eleven en udtalelse ved skoleårets afslutning.
Den daglige undervisning er mandag til torsdag fra kl. 8.20 til kl.15.00/kl.16.30 afhængig af
hvilket valghold eleven er på. Fredag fra kl. 8.20 til 14.00. Eleverne kan blive på skolen i
weekender, hvor der er forskellige tilbud om beskæftigelse og samvær.
Efterskolens formål
Det er skolens formål at drive efterskole på det Grundtvig/Koldske skole- og menneskesyn.
Det vil sige at åbenhed, frisind og fællesskab er vigtige for samværet. Skolen henvender sig til
læsesvage unge. Skolen lægger vægt på boglig undervisning og tilbyder tillige undervisning i
praktiske, kropslige og musiske fag.
Værdigrundlag
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Hjembæk Efterskole bygger på en tro på elevernes lyst til at virke, lyst til at opdage og lyst til
at lære. En tro på at eleven kan opleve glæden ved fællesskab, glæden ved at udvikle sig,
glæden ved at lære. Med dette som udgangspunkt har vi en tro på, at skolen kan stimulere
elevernes identitetsfølelse og styrke deres oplevelse af selvværd.
Hjembæk Efterskole sætter den enkelte elevs udvikling i centrum for skolens virke. Vi tager
udgangspunkt i den enkelte elevs situation for – sammen med eleven – at påbegynde en
udviklingsproces, som i lige høj grad sigter mod faglig, social, fysisk og kreativ kvalificering.
Trivsel og miljø
Skoleåret starter med, at lærere og elever lærer hinanden at kende gennem fællesaktiviteter
og samtaler. Tillid og venskaber skal etableres. Det forventes at alle bidrager til et godt
fællesskab.
Skolens regler
Alle skal vise hensyn overfor hinanden og mobning er forbudt. Elever må ikke medbringe
ulovlige knive og våbengenstande, og brug af euforiserende stoffer er forbudt. Indtagelse af øl
og spiritus på skolen eller i skolens nærhed er forbudt. Skolen har udarbejdet et regelsæt som
udleveres ved optagelse. Regelsættet skal forældre og elev gennemgå i fællesskab og eleven
kvitterer for accept af reglerne på en særlig blanket, inden skoleårets begyndelse.
Rengøring, køkken
Eleverne vil på skift deltage i køkkenarbejde og rengøring af fællesarealer.
Egne værelser eller boliger skal eleverne selv renholde.
Undervisningen
De boglige fag er placeret alle ugens fem dage om formiddagen. De praktiske og kreative fag
er placeret om eftermiddagen. Eleven skal aktiv deltage i skolens undervisning, i modsat fald
kan skolen opsige opholdet.
Forældresamarbejde
Hver elev har en kontaktlærer. Har forældrene spørgsmål som de vil tale med skolen om, kan
man henvende sig til kontaktlæreren eller forstanderen. Ønsker om fravær, skal altid rettes til
forstanderen. Skolen vil invitere forældre og elev til møde med lærerne i løbet af skoleåret.
Optagelse
Ansøgningsblanketten udfyldes og sendes til skolen. Herefter indbydes forældre og elev til
optagelsessamtale. Ved bekræftet optagelse, skal forældrene betale et administrationsgebyr
på kr. 1.000, og derved er optagelsen bindende. Administrationsgebyret tilbagebetales ikke
ved årets afslutning eller ved opsigelse af elevpladsen før og i skoleåret.
Brutto prisen pr. uge for skoleåret 2015/16 er, før statstilskud, kr. 1.960. Forældrebetalingen
er husindkomstbestemt. Forældrebetalingen opkræves i 10 lige store rater, begyndende 1.
august og sidste rate betales 1. maj.

Ansøgning modtaget den:_____________________ Nr.:
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Ansøgning om optagelse på Hjembæk Efterskole –

201__ / 201__

Elevens fulde navn:____________________________________________________________________________________
Adresse:__________________________________ Postnr. og By______________________________________________
Cpr.:___________________ Kommune:_____________________ Elevens evt. mobil:_______________________
Jeg går i ______ klasse. Skolens navn:_______________________________________________________________
________________________________________________
Elevens underskrift

Bor eleven i plejefamilie: Nej___ - Ja___
Moder/værges navn:__________________________________________________________________________________
Adresse:__________________________________ Postnr. og By:_____________________________________________
Cpr.:_________________________________

Email: _________________________________________________
(BLOKSTAVER)

Tlf: Privat:_______________________ Mobil:_________________________ Arbejde:___________________________
Stilling:___________________________________________________________________________________________________

Faders / værges navn:_________________________________________________________________________________
Adresse:__________________________________ Postnr. og By:_____________________________________________
Cpr.:_________________________________

Email: _________________________________________________
(BLOKSTAVER)

Tlf: Privat:_______________________ Mobil:_________________________ Arbejde:___________________________
Stilling:___________________________________________________________________________________________________

Særlige meddelelser til skolen om elevens tidligere skoleforhold, og evt. allergi,
sygdom m.v.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Skolen skal informeres om eleven får ordineret medicin. Medicinen skal opbevares i skolens
Vend 
medicinskab. Skolen påtager sig ikke ansvaret for dosering og brug af det.
.
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Hjemkommunens PPR. Psykologens navn:_______________________________________________________
Telefon:__________________________ Adresse_____________________________________________________________

Evt. hjemkommunens sagsbehandler eller lign. Navn:_________________________________________
Telefon:__________________________ Adresse_____________________________________________________________

Vi giver herved tilladelse til:
 at vores barn må komme med på skolebilleder på skolens hjemmeside:


at skolen må videregive forældres indtægtsforhold til kommunen, ved ansøgning
om supplerende kommunestøtte:

Ja:____ - Nej: ____

Ja:____ - Nej: ____

Som forældre/værge indhenter jeg selv PPR erklæring fra hjemkommunen, som
sendes til skolen. Jeg giver endvidere skolen tilladelse til at indhente oplysninger om
skoleforhold og udtalelser. For elever med bopæl på Grønland, Færøerne eller
Sydslesvig gælder særlige tilskudsregler.

_________________
Dato

________________________________________________
Forældre/værges underskrift

Optagelsen er først bekræftet når administrationsgebyret er indbetalt. Ved framelding
refunderes administrationsgebyret ikke.
Varsel om afbrydelse af efterskoleopholdet, skal ske skriftligt med mindst 4 uger. Ved
afbrydelse af efterskoleopholdet, uden varsel, betales hele bruttobeløbet for 4 ugers ugepris.
Opsiger skolen opholdet på grund af elevens misligholdelse af aktiv deltagelse i undervisning,
overtrædelse af regler m.v. skal der ligeledes betales hele bruttobeløbet for 4 ugers ugepris.
Har hjemkommunen ydet støtte til forældrebetalingen, påhviler det forældrene selv, at betale
denne andel, såfremt kommunen ikke vil betale for opsigelsesperioden på de 4 uger. Begår
elever skader på skolens ejendom og udstyr, rejser skolen erstatningskrav overfor den enkelte
elev og forældrene. Ved afmelding til skoleåret senere end den 31. juli, eller udeblivelse ved
første skoledag, opkræves 4 ugers skolepenge. Afmelding skal ske skriftligt til skolen.

Ansøgningen sendes til Hjembæk Efterskole.
Til skolens brug - skal ikke udfyldes.
Optagelsessamtale afholdt den:_________________ Kl.:_______________
Bemærkninger:
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