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Praktiske oplysninger skoleåret 2019-20 
 

Skolens adresse 
 

Gudenaadalens Efterskole 
Hovedgaden 2 
8860 Ulstrup 
Telefon: 8646 3133 
Tilsynstelefon:  2475 5203 
E-mail: info@gudenaadalen.dk 
Hjemmeside: www.gudenaadalen.dk 
Facebook: www.facebook.com/Gudenaadalens.efterskole 
Instagram: #gudenaadalensefterskole, #gudenaadalen 
Snapchat: Gudenaadalens 
 

Skolens kontor 
Skolens kontor har åbent hverdage kl. 830 - 1500. 
 

Anne Marie Braad (AB) 8646 2218 ab@gudenaadalen.dk  

Britt Ebbesen (BE) 2448 6312 be@gudenaadalen.dk  

Flemming Hess Jensen (FJ) 3176 2676 fj@gudenaadalen.dk 

Gertrud N. G. Henriksen (GH) 8646 3133 gh@gudenaadalen.dk 

Jesper Emil Sørensen (JE) 8646 3133 je@gudenaadalen.dk 

Kristina Møller Kristensen (KK) 4053 7137 kk@gudenaadalen.dk 

Lars Enemark (LE) 2972 2402 le@gudenaadalen.dk 

Lars Bak Larsen (LB) 2536 0005 lb@gudenaadalen.dk 

Lars Løvig Nielsen (LØ) 2818 1030 loe@gudenaadalen.dk 

Lisa Laycock (LL) 3095 1130 ll@gudenaadalen.dk 

Lone Christensen Sørensen (LC) 2681 2573 lc@gudenaadalen.dk  

Maria Nebbegaard (MN) 2245 7385 mn@gudenaadalen.dk 

Marianne Egtoft (ME) 2532 4500 me@gudenaadalen.dk 

Nina Guldager (NG) 2298 1804 ng@gudenaadalen.dk 

Ole Holm Bech (OB) 2169 4529 ob@gudenaadalen.dk 

Rasmus Juel Petersen (RJ) 6047 1401 rj@gudenaadalen.dk 

Rikke Benn Nielsen (RN) 2092 3559 rn@gudenaadalen.dk 

Thileeban Chandrakumaran- Chili (TC) 2097 3027 tc@gudenaadalen.dk 

Thomas Thorsen (TT) 2617 8649 tt@gudenaadalen.dk 

Thomas Vad (TV) 3195 6086 tv@gudenaadalen.dk 

Torben Stampe (ST) 8646 3133 st@gudenaadalen.dk 

 

 

  

http://www.facebook.com/Gudenaadalens.efterskole


 
 

Praktisk personale 

Ellen Jensen Rengøring 
Hanne Hansen  rengøring 
Kristian Balle pedel 
Lars Rasmussen  chefpedel 
Lene Iversen  køkkenleder 
Lene Kjeldsen  køkken 
Rita Faurskov  køkken 
Rosa Christensen  køkken 
Susanne Mogensen  køkken 
Tina Eriksen køkken 
Tinna Skovborg  sekretær 
 

 
En hverdag 
En skoledag på Gudenaadalens Efterskole kan i skoleåret 2019-20 se sådan ud: 
 
720 Morgentur 
730 Morgenmad 
755 Værelsestjek 
810 Morgensang i foredragssalen 
830 Undervisning 
 Formiddagspause – mulighed for formiddagsservering 
 Undervisning 
1200 Middag og pause 

1250 Undervisning 
 Eftermiddagspause – mulighed for eftermiddagsservering 
 Undervisning 
1800 Aftensmad 
1900 Stilletime – ro og mulighed for lektielæsning og lektiecafé 
2000 Fri til at tage initiativ til forskellige aktiviteter, hygge, lektier m.m. 
2140 Aftensamling 
2200 Alle er på egne gange/sektioner 
2230 I egen seng, tilsynslærerne siger godnat 
2300 Lyset skal være slukket. Computere m.m. skal være slukket. 

Hovedregler 
 
Der findes 5 hovedregler, som vi forventer, du overholder: 
 

1. Vi forventer en god opførsel af dig - du skal behandle andre, som du gerne selv vil behandles.  
2. Drenge og piger må kun besøge hinanden på værelserne på de af skolen fastsatte tidspunkter. 
3. Du har mødepligt til timer og måltider. 
4. Skolen er røgfri. Det gælder både almindelig tobak, snus og e-cigaretter. 
5. Det er forbudt at medbringe og indtage øl, spiritus og euforiserende stoffer. 

 
Overtrædelse af hovedreglerne kan medføre bortvisning.  



 
 

Nyttige oplysninger om skoleåret 
 

Aktiviteter uden for skolen 
Det at være på efterskole betyder også, at du deltager aktivt i de arrangementer og aktiviteter, der foregår 
på skolen. På den måde er du med til at skabe og bære det fællesskab, som er vigtigt. Da vi bor og lever i et 
lille bysamfund, er vi også åbne overfor, at du deltager i det lokale foreningsliv. Du kan også i et vist omfang 
deltage på foreningshold i din hjemklub. Det er vigtigt, at det er inden for rimelighedens grænser, og at skolen 
har førsteprioritet. 

 

Besøg 
Ønsker du besøg udefra, skal det altid aftales med tilsynslærerne. Forældre til elever er selvfølgelig altid 
velkomne. Besøg kan først finde sted efter efterårsferien. Ved besøg i weekender skal der betales for måltider 
til tilsynslærerne. 
Gæsterne skal naturligvis efterleve skolens husorden og deltage i weekendens aktiviteter. 

 

Brobygning 
Hvis du går i 9. klasse og ikke er erklæret uddannelsesparat, tilbydes der brobygning i efteråret. 
Hvis du går i 10. klasse, skal du i obligatorisk brobygning. Vi samarbejder med UU-Viborg, og de har ansvaret 
for fordeling af brobygningen. Brobygningen foregår i uge 45. 
 

CD-ord 
Skolen abonnerer på CD-ord, Intowords og intowords Cloud, og alle elever kan downloade det.  
 

Computer 
Computer må bruges i det omfang, at det ikke forstyrrer din undervisning, nattesøvn, fællesarrangementer 
og samvær med andre. Når du vælger at gå på efterskole, vælger du også fællesskabet.  
Skolen stiller EasyIQ Office 365 til rådighed for alle elever. For at logge på skal man bruge sit unilogin. I 
undervisningen indgår de basale elementer i Word, Excel samt PowerPoint.  
 

Cykel 
Du skal medbringe en cykel, da vi af og til skal bruge den som transportmiddel. Husk cykellygter og lappegrej. 
Du skal altid cykle med cykelhjelm. Når cyklen ikke bruges, skal den være i cykelskuret. Det er dit ansvar, at 
cyklen altid er køreklar. 

 

Facebook 

Facebook er en del af unges hverdag. Skolen har oprettet en Facebook-gruppe, hvor kun elever og lærere er 
medlemmer. Den bruges internt. I brugen af Facebook skal alle være opmærksom på en positiv tone, og at 
det bruges konstruktivt. 

 

  



 
 

Flytning 
Du skal ikke melde flytning, når du starter på skolen, men medbringe det gule sygesikringsbevis. Hvis der 
ændres folkeregisteradresse i løbet af skoleåret, skal kontoret informeres. 
 

Forsikring 
Du (og dermed dine forældre) er fuldt ansvarlige, hvis du forvolder skader på skolens eller andre elevers 
ejendom. Det er vigtigt at undersøge, om jeres forsikring dækker unge på efterskole – se mere under 
lejrskole. Kære forældre: Det anbefales, at eleven er dækket i forhold til  jeres ansvars- og ulykkesforsikring. 
 

Fritagelse og andre praktiske beskeder 
Ved kort fritagelse skal dine forældre give besked gennem din kontaktlærer. Ved længere fritagelse (flere 
dage) aftales det med Jesper Emil eller Stampe. I weekenden, fredag kl. 1600- mandag kl. 800, gives alle 
beskeder af praktisk karakter til weekendtilsynet. De træffes på tilsynstelefonen: 2475 5203. 

 
Fællesskab 
Fællesskabet kommer ikke af sig selv, men det skal du være med til at danne. Det gør du gennem en positiv, 
engageret og ansvarlig tilgang til hverdagen og de andre. Det gode fællesskab er et samvær, hvor ingen skal 
være bekymret for at stå udenfor. Et samvær der er præget af respekt for hinanden, en ansvarlighed overfor 
fælleskabet, et engagement i de ting, du deltager i og en passion for at gøre efterskoleåret til et godt år for 
alle. 

 
Idrætsskader  
I en aktiv hverdag kan du få skader. Hvis du får en skade, har du mulighed for at kontakte Lars Bak eller Chili, 
der primært har kontakten med de skadede elever. Der vil være mulighed for at bestille tid hos Gudenådalens 
Fysioterapi via kontoret. Det vil være for egen regning. 

 

Intra 
Skole-hjem-samarbejdet foregår gennem intra-systemet Viggo. Forældrebreve, elevplaner m.m. sendes 
gennem dette. Som forældre kan det være svært at følge med i, hvad der sker på skolen. Derfor skriver vi ca. 
hver 6. uge et forældrebrev, hvori vi fortæller om dagligdagen. Herudover kan man altid følge med i skolens 
hverdag og aktiviteter på skolens hjemmeside eller på de sociale medier, skolen er aktiv på. Viggo findes også 
som en app til smartphone. 
 

Kontaktlærer 
Kontaktlæreren er bindeleddet mellem skolen og dine forældre, og er den person, der er opmærksom på, at 
dit efterskoleår bliver et godt år. Det er kontaktlæreren, man som forældre kan rette henvendelse til omkring 
almen trivsel. Man kan ikke forvente, at kontaktlæreren tjekker mail/Viggo fra fredag kl. 1600 til mandag kl. 
800. 
 

Køkkentjeneste 
I løbet af skoleåret deltager du i dele af køkkenarbejdet i hverdagen. Hertil kommer det fælles ansvar for 
køkkenarbejdet i forbindelse med weekender og arrangementer på skolen. 
 

  



 
 

Lejrskole 
Når vi skal på lejrskole i januar, skal du medbringe både dit pas, det gule og det blå sygesikringskort (husk at 
tjekke udløbsdato). Vedr. forsikring: Skolen har en forsikring, der dækker hjemtransport, derfor anbefaler vi, 
at eleven er dækket af jeres private ansvars- og ulykkesforsikring under efterskoleopholdet og dermed også 
lejrskolen. 

 
Mobiltelefon 
Mobiltelefonen må bruges i det omfang, det ikke forstyrrer din undervisning, nattesøvn, fællesarrange-
menter og samvær med andre. 
 

Nøgler 
Hvis du mister din nøgle, skal en ny bestilles på skolens kontor. En ny nøgle koster 350 kr., da det er en 
systemnøgle. Når nøglen er bestilt, kan pengene ikke refunderes, selvom nøglen skulle blive fundet igen. 
 

Ordbøger 
Skolen stiller elektroniske ordbøger (ordbogen.com) til rådighed, der både kan bruges on- og offline. Hvis du 
ønsker at bruge ordbøger i bogform, skal du selv medbringe dem. 

 
Post 
Al post til eleverne bedes adresseret således: 
Elevens navn 
Gudenaadalens Efterskole 
Hovedgaden 2 
8860 Ulstrup. 
 

Printer 
Skolen stiller printer til rådighed i forhold til at udskrive afleveringer til de forskellige fag.  
 

Obligatorisk Selvvalgt Opgave 
10. klasse laver den Obligatoriske Selvvalgte Opgave. 
 

Prøver 

Det forventes, at du går til prøve i de fag, som du er tilmeldt. Der tilbydes mulighed for at gå til FP9 og FP10. 
Du vil på de enkelte faghold få nærmere oplysninger om indhold og om kravene til prøverne. Der vil blive 
afholdt terminsprøve i november 2019. 

 

Rengøring 

Du deltager i de rengøringsopgaver, der er forbundet med et efterskoleophold. Du har ansvar for, at dit 

boområde er ryddet op og rengjort til de fastlagte tidspunkter. Du deltager på skift med dine kammerater i 

aften- og områderengøring. 

 
 

  



 
 

Skolevejledning 
Du vil hele skoleåret igennem modtage skolevejledning og oplysninger om de forskellige ung-
domsuddannelser. Skolevejlederne sørger for tilmelding til ungdomsuddannelserne i samarbejde med dig og 
dine forældre. Du har også mulighed for at bruge e-vejledning – se mere på skolens hjemmeside. 
 

Skoleweekender 
Der vil være weekender i løbet af året, hvor du skal være på skolen. I disse weekender er der arrangementer, 
der er vigtige for efterskoleopholdet. I marts/april er der 4 weekender, hvor du deltager i 
gymnastikopvisninger. 
 

Sygetransport 
Skolen har ikke et Falck Abonenment. Ved akutte skader vil skolen sørge for transport til hospital. Ved al 
anden transport til røngen, tjek m.m., står forældre/eleven selv for transporten. 
 

Sygdom 

Bliver du syg under opholdet, vil tilsynslærerne naturligvis tilse dig. Sygdom skal meddeles til morgen-

tilsynet af dig selv efter morgenmad. Bliver du syg i løbet af dagen, taler du med en lærer herom. Hvis du 

melder sig syg, gælder det hele dagen. Der kan i visse tilfælde laves specialaftaler ved fx migræne m.m.  I 

nødstilfælde kan du få et tid i det lokale lægehus. Hvis du hentes hjem, skal dette aftales med skolen inden 

afhentning. 

 

Trådløst netværk 
Du kan komme på skolens trådløse netværk. For at få adgang til skolens trådløse netværk skal du have et 
opdateret anti-virus program på computeren. Du må ikke, gennem skolens netværk, downloade materialer, 
der er i strid med dansk lovgivning. Koden til netværket er 76gudenaa7300. 
 

Vask 
Du har mulighed for at vaske tøj på skolen. Der er både vaskemaskine (15 kr.), tørretumbler (0,33 kr. pr min.) 
samt tørresnore. Vaskekort bestilles på www.payperwash.dk. Se mere på Viggo. Det er også på denne 
hjemmeside, du kan sætte penge på vaskekortet. Vaskemaskinerne kan kun bruges med vaskekort. Du sørger 
selv for vaskepulver. 
 

Værelsesflytning 

Der vil være værelsesflytning to gange i skoleåret 2019-20, så du kommer til at bo tre forskellige steder. 

Formålet med værelsesflytningen er at styrke fællesskabet og dit netværk. Det er også at skabe tryghed, så 

du føler dig hjemme på hele skolen og dermed også på alle boområderne. Din tryghed styrkes ved, at du 

ved, der ingen muligheder er for fravalg af andre.  

 

  



 
 

Web-shop 

Du har mulighed for at købe basistøj med skolens navn/logo i vores webshop. I løbet af efteråret vil der 

være mulighed for at købe jakker/veste med skolens navn/logo samt eget navn. 

 
Weekend 
Weekenderne er en vigtig del af et efterskoleophold. Vi anbefaler, at du bliver på skolen i så mange 
weekender som muligt. Weekenden begynder fredag kl. 1520, og da vi slutter ugen af sammen, vil vi gerne 
henstille til, at du ikke bedes fri før tid. Når du har været hjemme på almindelig weekend (fredag til søndag), 
skal du være på skolen igen senest søndag 2130. Der vil i tidsrummet mellem 1900

 og 2130
 være en lærer på 

lærerværelset, hvor du skal melde din ankomst.  
Hvis du er forhindret i at møde ind, skal dine forældre give skolen besked søndag aften i førnævnte tidsrum. 
Tilmeldingen til weekend skal ske via Viggo senest mandag aften kl. 2030. Skal du ikke direkte hjem, kræves 
en accept fra forældrene. Det kan aftales med skolen, at du selv administrerer dette. 
 
Der findes forlængede weekender i løbet af året, hvor du opfordres til at rejse hjem. 
 

Årsplan 

Ret til ændringer forbeholdes. 

 

Huskeseddel 

 
Dette skal du medbringe: 
 

• Computer 

• Sengetøj -  Rullemadras, dyne, pude og sengelinned 

• Sovepose og liggeunderlag (skal bruges, når vi skal på ture) 

• Tøj - Almindeligt tøj, idrætstøj, udetøj, badetøj og regntøj. 

• Cykel - Cykel, cykellygter, lappegrej, refleksvest og cykelhjelm. 

• Sko - Almindeligt fodtøj, inden- og udendørs sportssko og gummistøvler. Klip-klapper frarådes, da de 

kan være årsag til skinnebensbetændelse. 

• Service - Krus, plasttallerken og bestik. 

• Andet - Håndklæder, personlige toiletsager, papirkurv, snavsetøjspose, vækkeur og bøjler m.m. 

• Skoleting - Skoletaske, skriveredskaber, passer, lineal (30 cm), tegnetrekant, vinkelmåler, 

lommeregner, formelsamling, saks og grammatiske oversigter. 

 
Følgende kan medbringes: 
Ketsjer (badminton, bordtennis og tennis – husk bolde til brug i fritiden), musikinstrumenter, sengetæppe og 
knallert i lovpligtig stand (kun til brug ved transport til og fra skole i weekenden, forsikringspolicen skal 
forevises på kontoret). 

 
Følgende må ikke medbringes: 
Diverse el-artikler som mikroovn, køleskab, TV-skærme m.m. 

 

GE-pakken indeholder: 
Skoledragt, spillersæt, opvisningstøj, årgangselevbillede, T-shirts med logo og nøglering. 



 
 

Kære forældre - bliv på sidelinjen 

Det er fristende at gå ind i kampen, når du får et opkald fra dit barn. Gråd og hjemve møder dig måske i te-

lefonen, og du har mest lyst til at starte bilen og køre af sted for at hjælpe. Men det er ikke din kamp. Den 

klarer dit barn og skolen. Du støtter bedst fra sidelinjen med opmuntrende og forstående kommentarer. Du 

skal være der for dit barn i weekenden, når han/hun er hjemme for at tanke op. 

Hvordan bliver man på sidelinjen 

• Kriser skal overvindes – men det er på skolen, det sker. Du kan kun lytte. 

• Du må aldrig give efter for startvanskeligheder – det tager tid at tilpasse sig. 

• Du skal være forberedt på, at dit barn forandrer sig og bliver mere selvstændigt. 

• Hold fast i jeres fælles beslutning om, at dit barn skal tilbringe skoleåret på efterskolen. 

• Sig, at den svære tid er en periode, han/hun skal over. 

• Det styrker den unge på sigt at opleve selv at klare tingene sammen med personalet på skolen. 

• Mange elever ønsker en ny start. Både de og deres forældre regner måske med, at alt bliver godt, 

hvis bare de kommer på efterskole. Men mange undervurderer, hvor stor en belastning det er for 

en 15-årig at finde en plads i fællesskabet. 

Et godt samarbejde giver et godt efterskoleår 

• Bed dit barn om at snakke med teamlærerne/kontaktlæreren eller kontakt selv vedkommende, hvis 

det brænder på. 

• Du kan hjælpe dit barn på vej ved at fortælle de voksne på efterskolen, hvis der skal tages særhen-

syn eller bare holdes et ekstra øje med det. 

• Du skal kontakte teamlærerne/kontaktlæreren eller forstander/viceforstander, hvis der er noget, 

du ikke forstår. Eller dit barn fortæller noget om efterskolen, der bekymrer dig. 

• Går du derhjemme og er i tvivl om, hvorvidt dit barn trives eller ej, så ring og spørg teamlæ-

rerne/kontaktlæreren. 

• Lærerne kan slås nok så meget for at få den unge til at trives, men uden opbakning fra hjemmet 

lykkes det ikke. 

• Det bedste er at tage en krise i opløbet, så hvis jeres barn ringer hjem og er ked af det, så bed 

ham/hende om selv at gå til lærerne med problemet. 

• Vent ikke til der ikke er anden udvej end at melde ham/hende ud af skolen. 

Hvordan kan forældrene støtte på værelset 

• Det er vigtigt at få punkteret drømmen om den perfekte værelseskammerat. Et godt fællesskab på 

et værelse udvikles over tid ved at give noget af sig selv.  

• Det kræver tid, åbenhed og tolerance at få det godt på værelset. 

• Forældre kan være med til at opfordre deres barn til tolerance over for forskelligheden. 

• Man skal ikke kræve en ny værelseskammerat på sit barns vegne ved den første uoverensstem-

melse, der opstår. 

 

  



 
 

  

Juli 2019 August 2019 September 2019 

1 Ma                                        27             1 To 1 Sø 

2 Ti 2 Fr 2 Ma                                         36         

3 On 3 Lø 3 Ti 

4 To 4 Sø 4 On 

5 Fr 5 Ma                                        32 5 To Drenge-pige dag 

6 Lø 6 Ti 6 Fr Drenge-pige dag 

7 Sø 7 On  Først skoledag 7 Lø 

8 Ma                                        28                                          8 To  Intro 8 Sø 

9 Ti 9 Fr  Intro 9 Ma                                         37 

10 On 10 Lø  Intro 10 Ti 

11 To 11 Sø  Intro 11 On  Linjedag (800 – 1600) 

12 Fr 12 Ma                                        33 12 To   

13 Lø 13 Ti 13 Fr   

14 Sø 14 On 14 Lø 

15 Ma                                        29                               15 To 15 Sø 

16 Ti 16 Fr 16 Ma                                         38 

17 On 17 Lø 17 Ti 

18 To 18 Sø  Forældrekaffe 18 On 

19 Fr 19 Ma                                        34 19 To 

20 Lø 20 Ti 20 Fr  Blikmand Vol 1. 
Trivselsamtaler. Herefter 
forlænget weekend. 

21 Sø 21 On  Klassetur 21 Lø 

22 Ma                                        30   22 To  Klassetur. Herefter 
forlænget weekend 

22 Sø 

23 Ti 23 Fr 23 Ma  Trivselsamtaler. 
Eleverne retur 1900 - 2130                                         
39 

24 On 24 Lø 24 Ti 

25 To 25 Sø  Eleverne retur 1900-2130 25 On 

26 Fr 26 Ma                                        35 26 To 

27 Lø 27 Ti 27 Fr Obl 

28 Sø 28 On 28 Lø  Obl Fodboldstævne 

29 Ma                                        31 29 To 29 Sø Obl Efterskolernes dag 

30 Ti 30 Fr 30 Ma                                         40 

31 On 31 Lø   



 
 

 

  

Oktober 2019 November 2019 December 2019 

1 Ti 1 Fr  Hjemrejseweekend 1 Sø 

2 On 2 Lø 2 Ma                                         49 

3 To  Forlænget weekend fra 
1530 

3 Sø  Eleverne retur 1900 - 2130 3 Ti 

4 Fr 4 Ma  Brobygning 10. klasse. 
Fagfage for 9.Klasse           45 

4 On  ØM i badminton 

5 Lø  Eleverne retur 1900 - 2130 5 Ti   Brobygning 10. klasse. 
Fagfage for 9.Klasse 

5 To 

6 Sø  Teateruge 6 On   Brobygning 10. klasse. 
Fagfage for 9.Klasse 

6 Fr 

7 Ma  Teateruge                   41 7 To   Brobygning 10. klasse. 
Fagfage for 9.Klasse 

7 Lø 

8 Ti  Teateruge 8 Fr   Brobygning 10. klasse. 
Fagfage for 9.Klasse 

8 Sø 

9 On  Teateruge 9 Lø 9 Ma                                         50 

10 To  Teateruge. Forestilling 
for forældre. Herefter 
efterårsferie. 

10 Sø 10 Ti 

11 Fr 11 Ma  Valgfagsperiode 2 
starter                                  46 

11 On 

12 Lø 12 Ti 12 To  Gymnastikdag 

13 Sø 13 On 13 Fr 

14 Ma                                        42 14 To  Forlænget weekend fra 
1530. Miniopvisning. Skole-
hjem samtaler 

14 Lø 

15 Ti 15 Fr 15 Sø 

16 On 16 Lø 16 Ma  OSO-fremlæggelser. 
Fagdag i 9. klasse              51 

17 To 17 Sø  Skole-hjem samtaler. 
Eleverne retur 1900 - 2130 

17 Ti   OSO-fremlæggelser. 
Fagdag i 9. klasse. Julehygge 

18 Fr 18 Ma                                        47 18 On  Adventsmøde. Herefter 
juleferie 

19 Lø 19 Ti 19 To 

20 Sø  Eleverne retur 1900 - 2130 20 On  Værelsesflytning 20 Fr 

21 Ma                                        43 21 To 21 Lø 

22 Ti 22 Fr 22 Sø 

23 On 23 Lø 23 Ma                                         52 

24 To 24 Sø 24 Ti – 1. Juledag 

25 Fr 25 Ma  Terminsprøver            48 25 On – 2. juledag 

26 Lø 26 Ti   Terminsprøver. 
Højskoleaften med Anders 
Kofoed Pedersen kl. 1930 

26 To 

27 Sø 27 On   Terminsprøver 27 Fr 

28 Ma                                        44 28 To   Terminsprøver 28 Lø 

29 Ti 29 Fr  Besøg hos k-læreren. 
Søskende weekend 

29 Sø 

30 On 30 Lø  Søskende weekend 30 Ma                                           1 

31 To   31 Ti 



 
 

 

  

Januar 2020 Februar 2020 Marts 2020 

1 On 1 Lø 1 Sø 

2 To 2 Sø 2 Ma  Valgfagsskifte             10 

3 Fr 3 Ma                                           6 3 Ti 

4 Lø 4 Ti  Musik linjedag 4 On 

5 Sø  Eleverne retur 1900 - 
2130 

5 On  Musik linjedag 5 To  Gymnastikdag 

6 Ma                                          2 6 To  Musik linjedag 6 Fr  Obl gymnasitkdag og 
generalprøve 

7 Ti 7 Fr 7 Lø  Obl 

8 On  Efterskolernes Aften 8 Lø  Vinterferie 8 Sø  Obl 

9 To 9 Sø  Vinterferie 9 Ma                                        11 

10 Fr 10 Ma  Vinterferie                      7 10 Ti 

11 Lø 11 Ti  Vinterferie 11 On 

12 Sø 12 On  Vinterferie 12 To 

13 Ma                                          3 13 To  Vinterferie 13 Fr  Obl 

14 Ti 14 Fr  Vinterferie 14 Lø  Obl 

15 On 15 Lø  Vinterferie 15 Sø  Obl 

16 To 16 Sø  Eleverne retur 1900 - 2130 16 Ma                                        12 

17 Fr 17 Ma                                           8 17 Ti 

18 Lø  Lejrskole i Sälen 18 Ti  Gymnastikdag 18 On 

19 Sø Lejrskole i Sälen 19 On 19 To  Værelsesflytning 

20 Ma Lejrskole i Sälen            4 20 To 20 Fr  Obl 

21 Ti Lejrskole i Sälen 21 Fr 21 Lø Obl 

22 On Lejrskole i Sälen 22 Lø 22 Sø Obl. Forældredag. 
Herefter forlænget 
weekend 

23 To Lejrskole i Sälen. 
Herefter forlænget 
weekend 

23 Sø 23 Ma                                        13 

24 Fr 24 Ma                                           9 24 Ti  Eleverne retur 1900 - 2130 

25 Lø 25 Ti 25 On  Højskoleaften med 
Frederik Byskov kl. 1930 

26 Sø  Eleverne retur 1900 - 
2130 

26 On  ØM i håndbold 26 To 

27 Ma                                          5 27 To 27 Fr  Obl 

28 Ti 28 Fr 28 Lø  Obl 

29 On  Højskoleaften med 
Jesper Nøddesbo kl. 1930 

29 Lø 29 Sø  Obl 

30 To   30 Ma                                        14 

31 Fr   31 Ti 



 
 

  

April 2020 Maj 2020 Juni 2020 

1 On 1 Fr 1 Ma  2. Pinsedag                  23                                                 

2 To 2 Lø 2 Ti  Mdt prøver 

3 Fr 3 Sø 3 On  Mdt prøver 

4 Lø  Obl. Elevmøde 4 Ma  Skr. prøver                  19 4 To  Mdt prøver 

5 Sø – Palmesøndag 5 Ti  Skr. Prøver 5 Fr  Mdt prøver 

6 Ma  Fagdage                      15 6 On  Skr. Prøver 6 Lø 

7 Ti  Aalborgstævnet 7 To  Skr. Prøver 7 Sø 

8 On  Bedsteforældredag 8 Fr  St. Bededag 8 Ma    Mdt prøver               24 

9 To  Skærtorsdag 9 Lø 9 Ti  Mdt prøver 

10 Fr  Langfredag 10 Sø 10 On  Mdt prøver 

11 Lø 11 Ma  Skr. prøver                   20 11 To  Mdt prøver 

12 Sø 12 Ti  Skr. Prøver 12 Fr  Mdt prøver 

13 Ma  2. påskedag                 16                                               13 On  Skr. Prøver 13 Lø 

14 Ti 14 To  Skr. Prøver 14 Sø 

15 On 15 Fr  Skr. Prøver 15 Ma  Mdt prøver                  25 

16 To  Nye elevers aften 16 Lø 16 Ti  Mdt prøver 

17 Fr 17 Sø 17 On  Mdt prøver 

18 Lø 18 Ma                                         21 18 To  Mdt prøver 

19 Sø 19 Ti 19 Fr  Mdt prøver 

20 Ma                                        17 20 On  Blikmand. Vol 2 20 Lø 

21 Ti  Linjedag for alle 21 To  Kr. Himmelfart 21 Sø 

22 On  Kreativ linjedag 22 Fr 22 Ma  Afslutningsuge           26 

23 To  Kreativ linjedag 23 Lø 23 Ti  Mdt prøver 

24 Fr 24 Sø 24 On  Mdt prøver 

25 Lø 25 Ma                                         22 25 To  Mdt prøver 

26 Sø 26 Ti 26 Fr  Mdt prøver 

27 Ma                                        18 27 On 27 Lø  Afslutningsdag 

28 Ti 28 To  Gallafest 28 Sø 

29 On 29 Fr  Forberedelsesdag. Dans 
for forældre 

29 Ma                                         27 

30 To 30 Lø 30 Ti 

  31 Sø  Pinsedag   



 
 

Bemærkninger til arrangementer i kalenderen for skoleåret 2019/2020 

7/8 Opstartsdag – I vil modtage en invitation i medio juni 2019 med program for dagen 

9-11/8 Weekenden er obligatorisk 

18/8 Kaffe til forældre til weekendeleverne kl. 1400 - 1600. Dette er et tilbud 

20/9 eller 23/9 Trivselssamtaler med elev, forælre og kontaktlærer. 

9/10  Generalprøve på teaterforestiling – primært for efterskoler, bedsteforældre og venner 

10/10  Teaterforestilling for bedsteforældre, skoler m.m. Tidspunkt kl. ca. 1030  

10/10  Teaterforestilling for forældre og søskende. Tidspunkt kl. 1900. 

14/11 Miniopvisning. Tilbud om at se, hvor langt eleverne er kommet med gymnastikken. 

14/11 eller 17/11 Skole-hjem samtaler. Mulighed for en samtale med klassens lærerteam omkring den 

enkelte elev.  

26/11 Højskoleaften med Anders  Kofoed Pedersen. Mere info senere. 

29-30/11 Mindre søskende, fætre, kusiner m.m. på efterskole. Tilbud om et døgn fra fredag kl. ca. 

1630 til lørdag samme tid, hvor mindre søskende kan opleve efterskolelivet. Dette er et 

tilbud. 

18/12 Adventsmøde med sang, taler, underholdning og Lucia. Starter kl. 1900 og slutter 2115. 

Herefter har eleverne juleferie. 

30/1 Højskoleaften med Jesper Nøddesbo. Mere info senere. 

6/3  Generalprøve på gymnastikopvisningen. Indbydelse, når vi kender tidspunktet. 

25/3  Højskoleaften med Frederik Byskov. Mere info senere. 

7/4  Årets store gymnastikopvisning i gigantium i Aalborg. Gratis entre. 

8/4 Bedsteforældredag. Programmet starter kl. 1300 og slutter 1600. Herefter er der 

påskeferie. 

29/5  Mulighed for at se elevernes danse i festtøj. Dansen starter 1530. 

27/6  Afslutning på skoleåret.  

  



 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sådan bliver du en del af noget stort 
 
 
Vi håber, at denne folder med praktiske oplysninger giver svar på nogle af de spørgsmål, 
du må have haft til skoleåret 2019-20. 
 
Du er altid velkommen til at kontakte skolen, hvis denne folder ikke giver svar på dine 
spørgsmål. 
 
Skulle du have lyst til flere informationer om Gudenaadalens Efterskole, kan du finde dem på 
 

www.gudenaadalen.dk 

 
Vi glæder os til et godt samarbejde 

 
 

Vi ses onsdag den 7. august 2019 
 
 

 
Gudenaadalens Efterskole 

Hovedgaden 2, 8860 Ulstrup - tlf. 8646 3133 - info@gudenaadalen.dk 

 


