
 
 

Dagsprogram 2022-23 
 
 
06.45  Vækning 

  Udluftning m.m. 

07.05-07.15  Værelsestjek 

07.00-07.25  Morgenmad 

  (sygemelding 7.15) 

  (gå til andagt 07.25) 

07.30  Morgenandagt 

07.50-08.35  1. time 

08.35-09.20  2. time 

09.20-09.40  Formiddagspause 

09.40-10.25  3. time 

10.25-11.10  4. time 

11.10-11.55  5. time 

11.55-12.50  Middagsmad 

12.50-13.35  6. time  

13.35-14.20  7. time  

14.20-14.30  Eftermiddagsforfriskning 

14.30-16.00  8.-9. time (onsdag 14.35-16.05 pause 15.15-15.25) 

16.00-17.30  10.-11. time (onsdag 16050-17.25) 

17.30-18.00  Områderengøring 

18.00-18.30  Aftensmad 

20.00-21.00  Studietime på værelset/studieområdet 

21.00-21.30  Aftenandagt + aftenkaffe 

22.00  Man går på sin gang 

22.15  Man går på værelser 

22.30  Godnat 

 
 
 

 

Morgenprocedure 
 
06.45 
- Tag bad / orden din morgenhygiejne og gør klar til morgentjek 
 
07.00 Klokken ringer! 
- Åben vinduer og sæt skraldespand i døren for gennemtræk 
HUSK vinduerne ude på gangen! 
 
07.00-07.12 
Læreren kommer rundt og tjekker følgende – man skal være klar kl. 
07.00. Er man ikke klar, får man et ”morgenkryds”. 
 
- Udluftning: vindue op og skraldespand i døren kl. 06.55 
- Gulvet skal være ryddet, sengen redt, skraldespanden tømt 
- Du skal være i tøjet 
 
Når læreren har været forbi, og sagt ”tjek”, går man til morgenmad. 
 
3x morgenkryds udløser 3 dages morgenløb ☺ 
 
 
 
 Fredag – obs på tider! 

 
11.10-11.55 
Værelsesrengøring – vær klar til tjek senest kl. 11.45 
 
12.30-13.05 
Områderengøring – vær klar til tjek senest kl. 13.00 
 
OBS: 
Skal skolen lejes ud i weekenden, ruller man sit sengetøj sammen 
og lægger under sengen. 
 
13.05-13.50: 6. time 
13.50-14.35: 7. time 
 

Morgenprocedure som morgenvagt 
 
06.45 Eleverne står op, tager bad, gør klar til morgentjek 
 
07.00  Morgenvagten møder ind:  

Klokken ringer – eleverne lufter ud - vinduerne op 
 
07.05 Værelsestjek – derefter morgenmad for eleverne.  
 
07.15 Sygemelding til vagten på samtalerummet.  
 
07.30 Morgennyheder & andagt v. PJ/SA 

- Vagten henter dem, der ikke er kommet op 
- Vagten følger op på elever, som ikke har ordnet deres 
værelser ordentlig 
 

07.50 Undervisningen begynder for eleverne 
 
08.00 Morgenvagten kontakter evt. lægehus for tider til eleverne  

 
 
 
Sengetider i weekenderne 
Senest kl. 00.00 – både fredag og lørdag 
Med mindre man har et ekstraordinært program ☺ 

Onsdag - Elevprogram 
 
09.25-09.55 
Familiegruppesamling  
 
09.55-11.20 
Studietime på værelset 
 
11.20-11.45 
Supergrundig værelsesrengøring. 
Oprydning i skabe og skuffer. Alle flader, 
støvsuge, skraldespand m.m. 
 
11.45-11.55 
Værelsestjek og herefter middagsmad 
 

Studietimen (man-tors uanset tidspunkt) 
 
Man er på sit eget værelse eller i studieområdet til gruppearbejde. 
Efter særlig aftale kan klasselokale benyttes som stillekupé! 
 
Man har ansvar for at få lavet alle sine lektier, også selvom det 
hele ikke nås i studietimen.  
Sportsstævner fritager ikke for at lave lektier ☺ 
 
 

HUSK 6.-7. lektion fredag er ALTID 
obligatorisk jf. efterskoleloven.  


