
Velkommen til Solgården 
I dette materiale har vi samlet forskellige informationer,  

som kan være relevante i forbindelse med opholdet på Solgården. 
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Velkommen til Solgården 
 
I løbet af året vil vi fra skolen sende nogle orienterende breve i forbindelse med ferier og forlængede weekends. Her vil vi fortælle om 
de ting, der sker på skolen. Disse breve kommer via skolens intranet ”Viggo”. 
 
Vi opfordrer også til, at I følger med på www.solgaarden.dk. 
 
Hvis der er noget, I er i tvivl om, er I altid velkommen til at rette henvendelse til skolen. Har I spørgsmål vedrørende jeres barn, er I 
velkommen til at kontakte familielæreren. 
 
I kan finde medarbejdernes telefonnumre på hjemmesiden. 

 
Ordensregler 
Som grundlag for et godt skoleår forventes en god opførsel og en positiv 
omgangstone. 
 
1. Drengene har ingen adgang til pigeafdelingen, og pigerne har ingen adgang til drengeafdelingen. 
Denne regel gælder også for elevernes gæster. 
 
2. Indtagelse eller besiddelse af øl og spiritus samt narkotiske stoffer under enhver form, såvel på som 
udenfor skolen, er forbudt. 
Dette gælder også på rejser til og fra skolen. 
 
3. Ødelæggelser erstattes. 
 
Overtrædelse af punkt 1 og 2 vil normalt medføre øjeblikkelig hjemsendelse. Hjemsendelse kan 
betyde afbrudt ophold i 1-2 uger eller permanent hjemsendelse. Dette afgøres fra sag til sag.  

 
Solgården, august 2021 
Ret til ændringer forbeholdes 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.solgaarden.dk/
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Husorden 

Her har vi samlet en række informationer i alfabetisk orden, som henvender sig til elever og forældre for skoleåret 2021/22: 
 
Adfærd 
Hvis vi erfarer, at en elev bevidst modarbejder det, som er skolens formål, nemlig at drive kristen skolevirksomhed, vil vi kontakte 
hjemmet og drøfte det videre forløb. I tilfælde af, at en elev har en adfærd, som virker ødelæggende på såvel det åndelige som det 
menneskelige fællesskab, vil vi med stor alvor drøfte om eleven kan fortsætte på skolen. Her tænker vi bl.a. på mobning af elever/ 
medarbejdere og hån mod kristentroen. 
 
Afbrudt ophold 
Hvis en elev afbryder et ophold i utide, opkræver skolen et beløb svarende til 3 ugers skolepenge, dvs. 3 * 2490 kr. = 7.470 kr. 
 
Andagt 
Vi holder fælles morgen- og aftenandagt. Dette er obligatorisk for alle. Til disse samlinger skal hver elev medbringe sin Bibel. 
 
Besøg/gæster 
Ønsker man besøg i en weekend, skal dette aftales senest torsdag inden weekenden med den lærer, der har weekendvagt og 
derefter skrives det på weekendlisten i Viggo.  
Tidligere elever må komme på besøg efter ”Efterskolernes dag”, såfrem det er aftalt med vagthavende lærer 
 
Bygang 
Der er mulighed for at gå i byen hver dag i fritimerne. Alle elever skal være på skolen fra kl. 18.00. Vi opfordrer jer til at lade være 
med at udbygge kontakter til byens unge og i stedet satse på det fællesskab, der er på skolen. 

 
Digitale devices  
På Solgården er udgangspunktet, at digitale devices (fx mobiltelefon, computer, tablet) er velkomne, og vi anser dem for gode 
læringsredskaber. Vi ønsker ikke, at det skal være den digitale verden, som sætter dagsorden. I samarbejde med eleverne ønsker vi 
at uddanne dem til at tage ansvar og styring i forhold til den digitale verden. 
 
Om brug af digitale devices: 
 

- Computer/tablet skal ikke være i brug efter, at vagten har sagt godnat på værelset.  
Reglerne gælder, hvor der er en skoledag næste dag.  

 
- Vi ønsker at give eleverne gode vaner omkring mobiltelefoner. Mobiltelefonen skal ikke bruges i spisesal og på torvet 

under måltider og arrangementer. Telefonen må ikke bruges efter kl. 23.00. 
 

- Konsekvensen for overtrædelse af de to ovennævnte regler kan være, at den pågældende device inddrages indtil den 
første morgen efter 24 timers inddragelse. 

 

- Får man inddraget sin computer vil der være mulighed for, at eleven i særlige tilfælde kan låne en bærbar computer i 
undervisningsøjemed, men udgangspunktet er, at computere i studieområdet bruges til afleveringer mm.  

 
Andre forhold: 

 
- I undervisningen indsamles mobiltelefonerne som udgangspunkt. 

 

- I undervisningssituationen er digitale devices altid lukket, når timerne begynder og telefonen afleveres i 
indsamlingsbakkerne i lokalerne 
 

- Skærmene i undervisningslokalerne må ikke bruges af elever. Det gælder også på torvet og biografen.  
 

- Computerne i studieområdet og kopi-rum må gerne bruges af eleverne.  
 

- Vi anbefaler at medbringe egen bærbar computer til undervisningsbrug. 
 

- Skolen kan ikke påtage sig noget ansvar for eventuelle ødelæggelser eller tyveri af egne devices.  
 

- De to første skoleuger er uden mobiltelefoner for på den måde at komme godt i gang med fællesskabet på skolen og 
værelserne.  
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Bokart 
Skolens bokarts vil blive brugt i undervisningen og i fritiden. Der skal altid være en ansat til stede ved kørsel. Der må maksimalt være 
2 bokarts på banen samtidigt.  
 
Cykel 
Alle elever skal medbringe cykelhjelm og en cykel med lygter. Det er elevens eget ansvar, at cyklen altid er klar til brug. 
Man bruger altid cykelhjelm, når der cykles.  
 
Energi 
Af hensyn til miljøet, økonomien og almindelig sund fornuft beder vi jer om at slukke for lyset og elektriske apparater, når I forlader et 
tomt lokale eller jeres værelse. Af samme grund skal der lukkes for varmen, når der luftes ud. I vores brusere har vi vandsparere - 
dem må der ikke pilles ved. 
 
Fodtøj og arbejdstøj 
Fodtøj som træsko, rulleskøjter, fodboldstøvler, gummistøvler eller lignende må ikke benyttes indendørs på skolen, men skal 
opbevares i de røde skabe i kælderen. Det samme gælder det arbejdstøj, man bruger i praktisk arbejde. OBS: Smid aldrig vådt tøj 
ind i skabene. Hæng det op i tørrekælderen. 

 
Forsikringer 
Eleven er ansvarlig for eventuelle skader, som vedkommende måtte forvolde på skolens eller andres ejendom. Vi anbefaler, at 
forældrene sørger for at forsikre sig mod sådanne situationer.  
Skolen har en forsikring, der dækker rejser i udlandet. 

 
Fritagelse 
I løbet af et skoleår har vi flere ferier og forlængede weekender. Vi opfordrer jer til at få besøgt tandlæge, speciallæger o. lign. på 
disse fridage. Er det helt umuligt, kontaktes skolen. 
Grundreglen omkring fritagelse er, at der kan spørges fri til væsentlige begivenheder såsom runde fødselsdage, begravelser, 
sølvbryllupper o. lign. Ligeledes kan man få fri til at besøge den skole eller arbejdsplads man skal begynde på efter 
efterskoleopholdet. 
 
Ønsker man f.eks. at have sit barn med på ferie i en anden uge end den, hvor vi holder ferie, meldes barnet ud af skolen i den uge. 
Vi vil i den forbindelse foruden skolepenge opkræve de manglende offentlige tilskud på ca. 3.000,- kr. fra hjemmet. 
Ved fritagelse anmodes forældrene om at henvende sig til skolen i god tid. 
 
Hjemsendelse 
Hvis det bliver nødvendigt at sende en elev hjem i en kortere periode, vil hjemmet foruden skolepengene blive bedt om at betale den 
manglende offentlige støtte. Dette beløb er ca. 3000,- kr. pr. uge. Er der tale om en permanent hjemsendelse, betales der 3 ugers 
skolepenge 3 * 2490 kr. = 7.470 kr. 
 
Hygiejne 
Når man er barn, sveder man. Det gør man også, når man er ung. Forskellen er dog den, at den unges sved ikke er lugtfri. Derfor er 
det vigtigt at være omhyggelig med at få vasket både tøj og sig selv. Det hjælper ikke at tage rent tøj på en svedig krop eller 
omvendt. Den personlige hygiejne er vigtig både for dine omgivelser og for dig selv. 
 
Kopiering 
Har man brug for at kopiere til eget brug betales på kontoret efter taksttabellen i kopirummet.  
Samme beløb kræves for genkopiering af allerede udleveret materiale. 
 
Køkkentjeneste 
Alle elever er i køkkenet efter tur. Det er den enkelte elevs ansvar at holde øje med, hvornår man er sat på. 
 
Lægetid 
Det er muligt at blive set af en læge i Tarm, hvis der opstår noget akut som fx forstuvninger eller sår. Andre ting skal ses af egen 
læge og gerne i forlængede weekender. 

 
Lærerværelse og kontor 
Ingen elever skal opholde sig på lærerværelset eller kontoret, uden at der er en lærer til stede.  
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Musik 
Grundreglen omkring musik er, at der skal tages hensyn, derfor skal der spilles dæmpet musik, så det ikke kan høres på gangen og 
på naboværelset. Vi inddrager musikudstyret, hvis der spiller for højt. I det offentlige rum ønsker vi ikke musik afspillet med stødende 
indhold. I undervisning, spisning og fællessamlinger må man i udgangspunktet ikke bruge hovedtelefoner.  

 
Nøgler 
Pas godt på dine nøgler. 
En bortkommen værelsesnøgle koster 250,- kr. En skabsnøgle koster 75,- kr. 
 

Pas 
Alle elever skal medbringe et gyldigt pas. 
 
Praktiske opgaver 
Har man sagt ja til at gå på efterskole, har man også sagt ja til at give en hånd med i de praktiske opgaver. Mange elever vil få to 
skemalagte timer, hvor de sammen med en ansat har praktiske opgaver. Hver elev vil ligeledes få ansvaret for et rengøringsområde. 
 
Påklædning 
Alle elever skal være anstændigt påklædt. Dette gælder både sommer og vinter. 
Af hensyn til almindelig hygiejne skal man bruge fodtøj – minimum strømper. 
 
Rygning 
Det er ved lov L186 ikke tilladt at ryge på efterskoler, derfor heller ikke på Solgården. Derfor foregår der ikke rygning på skolens 

grund. Kun elever, der har en forældreunderskrevet rygertilladelse, må ryge uden for skolens grund. I skolens nærhed er det for 

elever kun tilladt at ryge ved køkkenvejen. Rygerne skal lave en oprydningsliste. Der må ikke ryges i skoletiden – derfor kan rygning 

kun foregå efter kl.18.30 og frem til kl. 21.50. Alle rygere tilbydes et gratis rygestopkursus.  

Vandpibe, e-cigaretter og snus er ikke tilladt, og der kan ikke gives tilladelse hertil.  

Bliver man taget i at ryge eller være i besiddelse af tobak herunder snus på Solgården uden rygetilladelse, vil man blive kaldt til 

samtale med familielæreren/ forstanderen. Familielærer/ forstanderen vil kontakte hjemmet i den forbindelse. I udgangspunktet vil 

man blive sendt hjem den efterfølgende weekend, for at få en snak med sine forældre om rygning er en god ide og evt. få en 

underskrevet rygertilladelse med tilbage på skolen.   

Fra skoleåret 2022/23 vil Solgården være en røgfri efterskole.  

Salg 
Det er ikke tilladt at drive sin egen lille forretning på skolen. 
 
Senge 
Sengene på værelserne må ikke flyttes ud af værelset, og der skal altid være et lagen omkring madrassen. Ovenpå topmadrassen 
skal der være en rullemadras og endnu et lagen. Topmadrasser skal forblive på sengen på værelset.  
 
Scooter/ knallert 
Alle scootere skal være i lovlig stand. Erfarer vi, at et køretøj er ulovlig, bliver den sendt med hjem, og vi vil ikke se den på skolen 
igen. Har man et gyldigt knallertbevis, må man køre på sin scootere. Erfarer vi, at den måde, der køres scooter på, enten er ulovlig 
eller uhensigtsmæssig, forbeholder vi os ret til at låse scooteren fast i en periode. 
Elever uden bevis må gerne have deres scooter med på skolen for at lave den i stand. Prøveture foregår i skolens gårdsplads ved 
motorlære. Scooteren er kun forsikret mod hærværk, tyveri, brand o.lign., hvis man har tegnet en kasko. Scooteren må ikke bruges 
efter kl. 20.00. 
 
Sex 
Det er ikke tilladt at have sex på efterskolen. 
 
Spil 
Skolen har flere forskellige spil. De er til fri afbenyttelse i dagligstuen. Sørg for at rydde spillene op efter brug.  

 
Sprog 
Vi ønsker en god omgangstone. Vi vil ikke acceptere dårligt sprog, bandeord, krækende, diskriminerende og sjofelt sprog. 
 
Stearinlys 
Af hensyn til brandfare må der ikke tændes levende lys på værelserne. Vi anbefaler LED-lys. 
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Studietime 
I studietimen skal man være på sit værelse, i studieområdet eller i et af klasselokalerne, hvor der er stillerum. Alt andet aftales med 
vagtlærerne. Se i øvrigt gældende regler.  
 
Sygdom og lægebesøg 
Er man syg, henvender man sig på samtalerummet ved kontoret kl. 7.15. Er læreren enig i diagnosen “syg”, går man i seng og bliver 
på værelset indtil næste morgen. Værelseskammeraten sørger for at bringe mad og drikke til den syge. Er der brug for lægebesøg, 
henvender man sig ligeledes kl. 7.15. Bliver man syg om natten, kan vagthavende lærer kontaktes. Elever der er syge, bliver 
journalført i vores intrasystem.  
 
Det er muligt at blive set af en læge i Tarm, hvis der opstår noget akut som fx forstuvninger eller sår. Andre ting skal ses af egen 
læge og gerne i forlængede weekender.  
 

Trampolin 
På skolen har vi en trampolin, som eleverne kan bruge efter gældende regler. Det er forbundet med risiko og under eget ansvar at 
benytte trampolinen. 
 

Ture 
Når vi er på ture og ekskursioner gælder samme regler som på skolen. 
 
Tyveri 
Skolen kan ikke tegne nogen forsikring mod tyveri. Sørg for at have så få kontanter på værelset som muligt. 
 
Vagt 
Normalt vil der være to til tre lærere på vagt. En hovedvagt og en bivagt. Desuden vil der på nogle vagter være en tredje vagt fra 
17.30-20.00. Hovedvagten leder måltidet, holder aftenandagt og sover på skolens vagtværelse. Vagthavende kan træffes på 22 15 
09 21 i tidsrummet 17.30 til næste morgen kl. 7.50. 
 
Vejledning og praktik 
Mulighed for praktik efter behov og kun efter aftale med vejlederne. Alle elever inviteres til en vejledningssamtaler i løbet af 
skoleåret. 
 
Værelser 
Der må kun bruges hæftemasse og scotch tape til opsætning af plakater (kan fås på lærerværelset). Vi forbeholder os ret til at fjerne 
“stødende” plakater. Der må ikke sættes plakater på døre og skabslåger, så det giver skjolder. 
 
Ingen maskindele, knallertdele eller værktøj må opbevares på værelserne. Værelset skal holdes rydeligt og senge skal være redt.  
 
Man har ikke adgang på andres værelser uden en klar aftale med dem, som bor på værelset.  
 
Alle elever skal opholde sig på deres egne værelser fra kl. 22.15 til kl. 06.30. Man skal være klar til at sove kl. 22.30.  
Færdsel udenfor gangområderne er ikke tilladt og vil blive anset som en alvorlig overtrædelse af skolens regler.  
 
Weekender 
Eleverne er velkomne til at være på skolen i weekenderne. Det håber vi, mange vil benytte sig af, da det betyder noget for 
fællesskabet. Er man på skolen i weekenden, deltager man naturligvis i de aktiviteter, der foregår, med mindre det fremgår, at det er 
frivilligt. Hvis der er brug for at være væk i en del af weekenden, skal det aftales med vagten. 
 
Man skal senest onsdag aften udfylde weekendlisten på Viggo, og angive om man skal hjem eller er på skolen. Skal man besøge en 
kammerat, skal det aftales med forældrene, og man skriver dette på listen. Vil man gerne besøge en af det modsatte køn, skriver 
man også dette på listen, men i dette tilfælde skal såvel drengens som pigens hjem skrive en besked til skolen via ”Viggo” og 
bekræfte, at det er i orden. Det, mener vi, alle parter er bedst tjent med. 
 
På aktivitetsplanen fremgår det, hvilke weekender, der er skoleweekender. I disse weekender skal man være på skolen. Det kan 
dreje sig om hele weekender eller blot én af dagene. Efter en normal weekend skal man være på skolen igen senest kl. 22.00. 
Efter ferier og forlængede weekender skal eleverne komme tilbage mellem kl. 19.00 og 22.00. 
 

Ødelæggelser 
Som ordensreglerne siger, skal man erstatte ødelæggelser. Det gælder også bortkomne bøger udleveret fra Center For 
Undervisningsmidler eller fra skolen. 
 
August 2021   / Lærerrådet 
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