
Regler og vilkår om adfærd under efterskoleopholdet 

 

Vi er bekendt med og accepterer at Sorø Gymnastikefterskole ikke anser vold, trusler om vold 

samt racistisk adfærd som foreneligt med efterskoleopholdet. Overtrædelse kan medføre 
bortvisning uden forudgående advarsel.  

Vi er bekendt med og accepterer at Sorø Gymnastikefterskole anser b rugen af cigaretter, e-

cigaretter og lignende tobaksprodukter for uforeneligt med opholdet på Sorø 
Gymnastikefterskole. Tobaksprodukter må heller ikke opbevares af eleven. Overtrædelse kan 

medføre bortvisning uden forudgående advarsel.  

Vi er bekendt med og accepterer at Sorø Gymnastikefterskole anser enhver form for 

tyveri/hæleri som uforeneligt med efterskoleopholdet på Sorø Gymnastikefterskole. 
Overtrædelse kan medføre bortvisning uden forudgående advarsel.  

Vi er bekendt med og accepterer at Sorø Gymnastikefterskole anser enhver indtagelse eller 
opbevaring af alkohol eller euforiserende stoffer som uforeneligt med efterskoleopholdet på 

Sorø Gymnastikefterskole. Forbuddet gælder også fremmøde under påvirkning af alkohol 
eller stoffer. Overtrædelse vil medføre bortvisning uden forudgående advarsel.  

Vi accepterer at der på forstanderens foranledning kan forekomme undersøgelser af elevens 

værelse, skab og private gemmere i forbindelse med mistanke om opbevaring eller indtag af 

alkohol eller euforiserende stoffer, eller ved mistanke om tyveri/hæleri. Forstanderen kan 

foranledige, at der benyttes urintest eller lignende relevant målemetode ved mistanke om 

indtagelse af alkohol eller euforiserende stoffer. Ligeledes kan der forekomme uanmeldte 

generelle undersøgelser af skolen, herunder elevværelserne, i samarbejde med politiets 
træning af politihunde.  

Vi er bekendt med og accepterer at Sorø Gymnastikefterskole anser manglende medvirken til 
gennemførelse af sådanne undersøgelser som uforenelige med efterskoleopholdet og at sådan 

adfærd kan medføre bortvisning uden forudgående advarsel.  

Vi er bekendt med og accepterer at Sorø Gymnastikefterskole forventer en høflig og 
omgængelig omgangstone, både eleverne imellem og mellem elever og personale.  

Vi er bekendt med og accepterer at Sorø Gymnastikefterskole forventer, at eleven deltager 

positivt i alle efterskoleopholdets facetter og retter sig efter de retningslinjer, påbud og 
anvisninger som skolen giver.  

Vi er bekendt med og accepterer at Sorø Gymnastikefterskole vil vurdere enhver elev og 

situation individuelt. Handlinger og sanktioner kan derfor blive forskellige i forhold til de 
konkrete omstændigheder. 

Dato:    Dato: 

Elev:    Forældremyndighedshaver/Værge 

 

_________________________________________________ _________________________________________________ 



Øvrige regler og vilkår for efterskoleopholdet 

 

Vi giver hermed tilladelse til, accepterer og er bekendt med følgende:  

at  nedennævnte elev deltager i aktiviteter forbundet med forhøjet faremoment, 

eksempelvis badning fra offentlig strand, skiløb, klatring og trampolinspring. Skolen 
har tegnet en ansvarsforsikring som dækker erstatningsansvar for skade, tilføjet 

personer og ting under udøvelse af særlige aktiviteter med skærpet ansvar. 

Denne forsikring dækker kun hvis elevens forældre/værge har accepteret, at 

eleven deltager i aktiviteten. Det anbefales herudover kraftigt, at eleven er omfattet 
af en privat ulykkesforsikring.  

at skolen ikke påtager sig ansvar for at eleven under sit ophold, alene eller sammen med 

andre elever, udøver aktiviteter forbundet med forhøjet faremoment, eksempelvis 
badning fra offentlig strand, når dette ikke er en aktivitet igangsat af skolen.  

at  eleverne skal benytte cykelhjelm i forbindelse med aktiviteter, der indebærer 

transport på cykel som skolen arrangerer. Eleven skal selv medbringe cykelhjelm til 
efterskoleopholdet.  

at  der ved afbrudt ophold, hvad enten der er tale om en beslutning der er truffet af 
eleven eller af skolen, skal betales et gebyr svarende til 4 kursusuger uden statsstøtte.  

at  der ved afbrudt ophold i forbindelse med ferie uden for skolens ferieperioder, betales 

et beløb på kr. 3.000,00 pr. uge (normal ugepris betales ikke i denne periode) 

svarende til det beløb skolen mister i statstilskud, da eleven skal udmeldes af skolen i 
ferieperioden.  

at  det forventes, at eleven selv har adgang til elektronisk udstyr således, at der kan 

arbejdes i timerne og afleveres og modtages opgaver via internettet. Eleverne vil få 

gratis adgang til en fuld Office 365 pakke. Derudover vil meget af kommunikationen 
på skolen foregå via skolens intranet.  

at  elevens adresse og telefonnummer må optegnes og udleveres til skolens øvrige elever 

og personale på tryk og via skolens intranet, samt at billede af eleven samt navn og 
adresse må trykkes i skolens årsskrift som er offentligt tilgængeligt.  

at  Sorø Gymnastikefterskole kan benytte billeder af eleven i forbindelse med 
markedsføring og lignende, herunder også på sociale medier.  

 Elevnavn: 

 

Dato: 

Forældremyndighedshaver/Værge 

 

_________________________________________________ 


