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Efterskolens værdigrundlag:
De grundlæggende værdier for skolen er,
at alle mennesker har ret til et ligeværdigt liv,
uanset evner og social baggrund.
I hverdagen arbejder vi med:
Samarbejde
Samvær
Demokrati
Gensidig respekt
Ligeværdighed
Pligter og rettigheder
Ansvarsfølelse overfor natur og mennesker

Efterskolens formål:
Skolens formål er at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.
Ved at kombinere praktisk og teoretisk undervisning er det skolens mål at
unge bogligt svage og sent udviklede kan opleve egne kræfter og muligheder i et mangfoldigt og positivt samvær.
Den enkelte unge skal nå så langt i sin personlige udvikling, så deltagelseog fortsat dygtiggørelse i samfundslivet er en oplagt mulighed.
På Klintebjerg Efterskole inddrages de unge i et undervisningsmiljø, hvor
praktisk arbejde og oplevelser med naturen, materialer og andre mennesker kombineres med teoretisk undervisning på den enkelte elevs præmisser. Skolen er prøve- og eksamensfri.

Efterskolens historie:
I foråret 1985 indkaldte 4 fynske kuratorer forældre og andre interesserede til
et møde om oprettelse af en efterskole for bogligt svage, sent udviklede unge.
Ønsket var at lave en efterskole hvor undervisningen tog sit udgangspunkt i
det praktiske arbejde i form af værkstedsarbejde. Gennem det praktiske arbejde inddrages relevant teoretisk undervisning.
Efter megen søgen rundt på Fyn fandt arbejdsgruppen de perfekte rammer
ved Odense fjord. Københavns kommune havde i flere år drevet et skolehjem
ved Klintebjerg men var ved at afvikle dette.
Med disse rammer og et stort ønske fra primært fynske forældre startede
Klintebjerg Efterskole med sit første hold elever i august 1989.
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ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ

KLINTEBJERG EFTERSKOLE
Skoleåret:

/

Navn:
Adresse:
Postnr./by:
Cpr.nr.:
Nuværende klassetrin:

Skolens navn:

Modtaget specialundervisning i:
Far/plejefar

Mor/plejemor

Navn:

Navn:

Cpr.nr.:

Cpr.nr.:

Stilling:

Stilling:

Tlf.nr. dagtimer:

Tlf.nr. dagtimer:

Tlf.nr. privat:
Hjemmets mailadresse:
Ovenstående cpr.nr. skal være husstandens voksne, hvor barnet bor.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bopælskommune:

tlf.:

Sagsbehandler:

_____tlf.:

Skolepsykolog:

_____tlf.:

UU-vejleder:

tlf.:
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Vi giver hermed tilladelse til at vores barn må være med på billeder på skolens hjemmeside,
og i lokalaviser taget i forbindelse med forskellige arrangementer
sæt kryds.
Vi giver ikke tilladelse

sæt kryds.

Vores adresse og tlf.nr. må gerne videregives på en adresseliste til andre forældre

sæt

kryds.

Vores adresse og tlf.nr. må ikke videregives__
sæt kryds.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ved afbrydelse af skoleopholdet i utide, enten ved bortvisning fra skolen eller ophør af egen
vilje, opkræves der betaling af skolepenge for 4 uger ekstra, excl. statsstøtte.
Under skoleopholdet vil der være mulighed for at installere forskellige undervisningsprogrammer på hjemmets private computere. Disse programmer skal afinstalleres når eleven
ikke længere går på Klintebjerg Efterskole.

Dato:

Elevunderskrift

_____________
Forældreunderskrift

_______________________________________________________________________
VIGTIG - VIGTIG
Mit linie valg er følgende:
1. ønske:___________________________________________
2. ønske:___________________________________________
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ANMODNING OM SKOLEUDTALELSE

Til elevens forældre
Vi anmoder om, at dette papir udfyldes af elevens forældre/værge og afleveres på
nuværende skole.
Skoleudtalelse skal være Klintebjerg Efterskole i hænde senest d. 15. december
året før eleven starter opholdet.
Elevens navn:_________________ Cpr.nr.:_________________ Klasse:_______
Nuværende skole:____________________________________________________
Adresse:____________________ Post nr./by:_____________________________

Da min søn/datter søger optagelse på Klintebjerg Efterskole, erklærer jeg mig indforstået med, at Klintebjerg Efterskole indhenter relevante oplysninger fra nuværende skole, og tilsendes kopi af uddannelsesplaner/bog jfr. Bekendtgørelse Nr. 501 af
6. juni 2000 vedr. uddannelsesplaner for folkeskolen.

_____________________________________
Forældre/værges underskrift

_________________
Dato
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Oplysningsseddel ang. medbragt elektronik
Denne seddel omhandler primært smartphones, pads,
bærbare computere, e-bogslæsere o.lig.

I forbindelse med, at I giver tilladelse til, at Jeres barn medbringer et stykke elektronik til
skolen, beder vi Jer om, at nedenstående regler og forhold er gennemlæst og accepteret af
Jer.
Skolen er ikke ansvarlig/ kan drages til ansvar for skader forvoldt mod apparatet – hverken af eleven selv eller hvis andre elever forvolder skaden.
Vi fraråder på det kraftigste, at eleverne låner deres computer m.m. ud til andre elever.
Hvis dette sker, er ansvaret elevens eget og dermed Jeres.
Det er forbudt på såvel skolens som egen computer at downloade ulovlige film, spil,
programmer eller musik. Det er strafbart og kan medføre en politianmeldelse.
Det er kun i skolens spisesal, at det trådløse netværk i perioder vil blive tændt. Det er de
enkelte vagter, der vurderer om det er denne aktivitet der igangsættes, eller om man
prioriterer andre aktiviteter.
Skolen påtager sig ikke ansvaret for, at computere m.m. istandsættes, vedligeholdes eller lignende. Der vil i begrænset omfang blive lavet pædagogiske aftener, hvor eleverne
kan få hjælp til vedligehold og problemløsning.
Ved overtrædelse af regler, misbrug m.m. vil skolen forbyde den pågældende elev rettigheden til at medbringe egen computer m.m.. Forældrene vil herefter blive underrettet om sanktionen. Forbuddet kan være tidsbegrænset efter et skøn fra skolens side eller af mere permanent karakter.
Kan apparatet tilgå internettet via mobiltelefonnettet, skal det i hverdagene låses inde i
tidsrummet 21:30 til 15:00 næste dag.
Ved brug af bærbar computer på værelset skal eleven, pga. brandfare, bruge et hårdt
underlag. Dette underlag er muligt at få lavet i fritiden i skolens træværksted.
Vi accepterer ovenstående og påtager os derigennem det fulde ansvar for, at vores barn
medbringe computer m.m. samt de aktiviteter han / hun måtte fortage sig på nettet. Vi er
bekendt med, at det er familiens egen ansvarsforsikring der skal dække evt. skader m.m. på
såvel egen som forvoldte skader på andres ejendele.

________________________________
Elev underskrift

___________
Dato

________________________________
Forældre/værges underskrift

___________
Dato
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ANMODNING OM PPR - UDTALELSE

Forældre/værge bedes henvende sig til den stedlige PPR, Pædagogisk –
Psykologisk Rådgivning, som sender skolen relevante oplysninger. PPR - udtalelsen skal være skolen i hænde senest 15. december året før eleven starter opholdet.
I forbindelse med ansøgning om optagelse, med specialundervisning jf. folkeskoleloven § 20 stk. 1 og lovbekendtgørelse nr. 822 af 10. juni 2006, vil vi gerne have
følgende oplysninger.
- Elevens skolegang
- Elevens intellektuelle funktionsniveau
- Kopi af WISC-test
- Aktuelle standpunkt Dansk - Regning/Matematik
- Adfærd
- Øvrige forhold om udvikling/opvækst
- Fortsatte aktuelle behov for specialundervisning
Bemærk! Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt.
Da min søn/datter søger optagelse på Klintebjerg Efterskole, erklærer jeg mig indforstået med, at skolen modtager/indhenter relevante oplysninger fra PPR i hjemkommunen.
Elevens navn:

Cpr. nr.:__________________

Fars navn:

Cpr. nr.:__________________

Mors navn:

Cpr. nr.:__________________

Værges navn:

Cpr. nr.:__________________

Tlf. privat:

_Tlf.arb.:__________________

Adresse:______________________________ Post nr./by:_________________
Dato:_________________ Underskrift:________________________________
Udfyldes af Klintebjerg Efterskole
PPR - udtalelse modtaget dato:_____________
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Elevoplysninger:
For at optimere elevens trivsel og vilkår under opholdet på Klintebjerg
Efterskole, bedes evt. brug af medicin, allergi, fysiske handicap o.l.
oplyses.

