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Nu er der ikke længe før du skal være en del af fællesskabet på Sorø 
Gymnastikefterskole. Og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og lære dig 
bedre at kende. Måske er du begyndt at tænke på hvad du skal have med, 
måske ikke.  
 
Men hvad skal du egentlig pakke til et helt år på efterskole? Vi giver dig lidt 
hjælp - følg nedenstående huske- og tjekliste, når du pakker, så går du ikke helt 
galt i byen. Du behøver selvfølgelig ikke alle tingene fra start og kan derfor 
skifte lidt ud i løbet af året. Og springe over det, der ikke er relevant for dig. 

 

OBS! Mærk gerne alt tøjet med navn, så der er mulighed for at finde tøjet igen. 

 
God pakke-fornøjelse 
 

 

Skal medbringes 

 Dyne og hovedpude 

 Sengelinned (betræk og lagen) 

 Rullemadras til sengen (200×80) 

 Krus, bestik og tallerken (bruges uden for de normale måltider) 

 Drikkedunk 

 En funktionsdygtig computer enten pc/mac, som har plads til diverse officeprogrammer. 
Eleven får Officepakken ved skolestart, vi guider dem igennem installering. 

 Refleksvest 

 Vækkeur (især til den første uge, hvor man ikke har sin mobiltelefon) 

 

Personlig pleje 

 Håndklæder 

 Medicin (evt.) 

 Skadeskasse (sportstape, støttebind, plaster) 

 Smertestillende medicin (hovedpinepiller mm.) 

 Hygiejnebind 

 Shampoo, balsam og sæbe 

 Neglesaks og neglefil 

 Tandbørste og tandpasta 

 Deodorant 
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Gode ting til værelset 

 Sengetæppe 

 Billeder af din far, mor, lillebror, veninde, hamster osv. 

 Kurve til småting 

 Plakater, blomster, lyskæde, skrivebordslampe og evt. pynt 

 Bøjler til skab 

 Forlængerledning 

 Lille musikhøjtaler 

 Vasketøjskurv 

 Skohylde/boks 

 

Skolebrug 

 Skoletaske 

 Penalhus 

 Skriveredskaber 

 Viskelæder 

 Vinkelmåler og lineal 

 Lommeregner 

 Saks og tape 

 Blokke (ternet og linjeret papir) 

 Høretelefoner 

 

Ture 

 Sundhedskort (kan hentes som app) 

 Pas og blåt sygesikringsbevis (bruges på linjefagstur og skitur) 

 Cykel (lovpligtig) 

 Cykelhjelm (cykelhjelm bruges ved alle skoleture) 

 Cykellygter og lappegrej 

 Pumpe 

 Godkendt cykellås 

 Refleksvest  
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Tøj 

 Langærmet bluse 

 Afslappende tøj 

 Noget pænere tøj 

 Sportstøj (løbebukser, løbejakke osv.) 

 Undertøj (sports bh. - med og uden bryderryg) 

 Sokker og strømper 

 T-shirt/top 

 Shorts 

 Badetøj 

 Solbriller 

 

Sko & overtøj 

 Klipklappere 

 Løbesko 

 Indendørssko til sport 

 Gummistøvler 

 Sutsko 

 Vinterjakke 

 Fleece 

 Regntøj 

 

Medbringes ikke 

• Knallert 

• Fjernsyn 

• Microovn/miniovn 

• Elkedel 

• Toastmaskine 

• Køleskab 

• Husdyr 
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