Forældrehåndbog - HUs ABC 22/23
Aftenarrangementer I løbet af en normal uge har vi fællesarrangementer, hvor alle elever
deltager. Nogle aftener er planlagt af lærerne, andre af elevrådet eller eleverne selv. Nogle aftener får
vi gæster udefra, som optræder. Andre gange optræder vi selv. Aktiviteterne er obligatoriske.

Anderledes dage

I løbet af året byder vi på dage, hvor vi bryder skemaet op og erstatter det med
et anderledes program. Det kan f.eks. være fagdage, kontaktgruppedage, musikfestival, idrætsstævner
m.fl.. Anderledes dage kan også opstå spontant, eksempelvis fordi elevrådet vil byde ind med noget.

Besøg Vi modtager meget gerne besøg. Forældre kan næsten altid komme på besøg, både en
hverdagsaften og i weekenden. Ønskes der besøg af venner en hverdagsaften, skal der laves en aftale
med aftenlæreren. Ønskes der besøg af venner i hele weekenden, laver eleven på forhånd en aftale med
weekendlærerne, senest til middagsmaden tirsdagen op til den pågældende weekend. Det koster 80 kr.
pr. besøgende for en hel weekend og 40 kr. for en enkelt dag. Beløbet dækker måltider og skal betales på
kontoret tirsdagen forud for den weekend, hvor gæsten ankommer.

Brandalarm I alles interesse har vi på H.U. det bedste beredskab omkring brand, vi kan få. Det
betyder, at brandalarmen, i de tilfælde hvor der er tale om røgudvikling eller en manuelt aktiveret alarm,
tilkalder tre brandbiler og en indsatsleder. De er ærefrygtindgydende, når de kommer, og det er en stor
tryghed i vores hverdag at vide, at sikkerheden er i så kompetente hænder. Indsatslederen er den eneste
der juridisk set - og dermed i praksis - må afblæse alarmen, når den først er gået.
Der er forståelse for uheld og unge mennesker, men vurderer indsatslederen, at det var dumhed eller
fortsæt der fik alarmen til at gå af, så sender han regningen for udrykningen til os. Vi sender den videre
til eleven, da vi ikke synes fællesskabet skal betale den slags. Det er en stor regning på næsten 8000
kroner. Trykker man med fortsæt på brandtryk uden at der er brand, vil det blive politianmeldt og
forældre vil modtage bøden.
Derfor snakker vi meget med eleverne om vigtigheden af at behandle systemet med respekt. Belært af
erfaring vil vi bede jer tale med jeres børn om det samme.

Computer Der er trådløst netværk overalt på skolen og for at deltage fuldt ud i undervisningen, skal
hver elev medbringe en velfungerende bærbar computer. Der er ikke nogle specifikke krav til
computeren. Velfungerende er derimod et nøgleord. Vi kan ikke tilbyde lånecomputere.
Internettet er åbent døgnet rundt
Vi stiller Office365, Google Apps for education og diverse online ordbøger til rådighed, mens eleverne
går her.

Cykel Man skal medbringe en lovlig og velfungerende cykel på første skoledag. Man vil få brug for den
allerede i den første uge samt året igennem på ture i omegnen. Husk cykelhjelm - det er obligatorisk.
Scooter medbringes kun efter aftale og skal selvfølgelig være lovlig. Cykel og scooter opbevares i skolens
cykelskure på eget ansvar.
Cykelture på HU er en del af de oplevelser, vi har sammen som efterskolehold, og derfor forventer vi som
udgangspunkt, at eleverne har en positiv tilgang til cykelture. Hvis man har en skade som i en periode
forhindrer cykling, skal dette altid aftales med kontaktlæreren.

Dagens gang
6.55-7.15

Morgenmad

7.30-7.45

Morgensamling

7.50-8.45

1. lektion

8.50-9.45

2. lektion

9.45-10.05

Rengøring

10.05-10.20

Formiddagsservering

10.20-11.15

3. lektion

11.20-12.15

4. lektion

12.20-13.20

Frokost

13.20-14.15

5. lektion

14.15-14.30

Eftermiddagsservering

14.30-17.00

Profilfag

17.00-18.00

Mulighed for lektiehjælp

18.00-18.30

Aftensmad

21.00-21.15

Aftenservering

21.30-22.30

Egen gang

22.30

Godnat - lyset slukkes

Disciplinærsager Af og til går det galt for nogle af vores elever, og en hovedregel er, at vi er nødt
til at drøfte tingene i dybden, før vi drager konsekvenser eller laver tiltag og retningslinjer. Derfor vil
medarbejdermøderne ofte være bestemmende for deadlines og beslutningstagen. I trælse sager kan vi
godt finde på at bede eleven tage hjem, fordi vi mener, at opholdet måske skal afsluttes for at skåne
involverede eller for at ”standse ulykken”, som det hedder i førstehjælpssprog.
Vi skelner mellem tre slags hjemsendelser: Afbrydelse af opholdet, hjemsendelse indtil
medarbejderrådet har besluttet videre forløb og så én, hvor man skal hjem og lave aftaler med forældre
for fortsættelse af opholdet. Tillid er et nøgleord, når vi træffer beslutninger om disciplinærsager.
Det er på Himmerlands Ungdomsskole ikke tilladt at indtage euforiserende stoffer, drikke alkohol eller at
ryge. Dette gælder alle former for tobak inkl. E-cigaret og snus. Desuden slår vi hårdt ned på mobning.
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Mobilepay Alle overførsler af penge på HU mellem skole og elever foregår via Mobile Pay. Skolen har
firmaordning og benytter Mobile Pay i mange sammenhænge. Man må ikke have kontanter på værelset,
og skulle man en sjælden gang have brug for kontanter, kan man overføre penge således:
Send beløbet til nr. 10452 (Hu elevbank)
Husk at skrive elevens navn + efternavn i overførselsmeddelelsen.
Eleven vil så kunne få kontanterne udleveret på kontoret på Stavn

El-apparater Skolen stiller mikrobølgeovn, køleskab og elkedel til rådighed på gangene. Eleven kan
medbringe stationær computer og skærm (konsol og tv inkluderet), men vi nævner bare lige, at der er
begrænset plads på et elevværelse.
Vi vil gerne være fri for, at der medbringes køkkenapparater ud over dem, skolen stiller til rådighed. Vi
har åbnet for computer-delen, fordi det er værktøjer for nogle af vores elever, men vi vil gerne minimere
strømslugere på værelset.

Forsikring Skolen har besluttet sig for ikke at forsikre elever specifikt til rejserne. Det er vores
opfattelse, at langt de fleste familier har en forsikring i forvejen. Det betyder, at vi regner med, at I har
styr på rejseforsikringer, når vi tager på udlandsrejser, og at eleven har policenummer og kontaktinfo på
sig på rejserne. Det er en vigtig ting, og det kan blive meget alvorligt, hvis ikke forsikringsforhold er i
orden og noget sker.
Efterskoler har en ansvarsforsikring for egen drift, herunder elever der komme til skade i forbindelse med
skolegangen, men har ikke en kollektiv elevforsikring, der dækker elevens ansvar. I har som familie en
lovpligtig familieforsikring, der dækker ansvar og ulykker for børn under uddannelse; altså også hér på
skolen. I samarbejde med skolen påhviler det den enkelte familie selv at anmelde de skader, der kan
være forsikringsdækning for - også i tilfælde af tyveri på skolen.

Forældrekontakt Hver elev har en kontaktlærer, der er den primære kontakt mellem skole og
hjem. Vi afholder desuden forældresamtaler - hvor elev og k-lærer præsenterer forløbet hidtil i de
enkelte fag, og forklarer mål fremad. Der er flere elementer i forældresamarbejdet, som præsenteres i
en oversigt sammen med et forældrebrev i august.
I løbet af året vil I blive inviteret til forskellige arrangementer, der finder sted på skolen. F.eks.
forældreweekend, sangaften, juleafslutning, gymnastikopvisninger m.m. Endvidere vil vi ca. en gang om
måneden skrive ”forældrebreve” til jer, hvor vi fortæller nyt fra skolen.
Beskeder fra forældre i weekender/om aftenen skal gives direkte til aften- eller weekendlærer på
telefonnummer 98 66 40 60.
Skolens hovedmail vil ikke blive tjekket i weekender eller om aftenen - det gælder også sygemeldinger
søndag aften. Hvis eleven er syg søndag aften, skal der gives telefonisk besked på tlf 98 66 40 60 senest
kl. 21.
Spørgsmål om økonomi mm kan rettes til skolens kontor på 99 66 40 60 / info@h-u.dk i hverdage i
tidsrummet 8.00-10.00 eller 13.00-15.00.
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Fravær Der findes ikke lovligt fravær på efterskoler, og efterskoler kan ikke ”give lov” til fravær. Fravær
skal meddeles skolen af forældrene direkte til kontaktlærer. Vi har ikke noget ønske om at være
firkantede, men der er den hage ved det hele, at et efterskoleophold er støttet af staten, og at staten
ikke tillader fravær, hvis man skal have den støtte. Derfor kan længere fravær ende med, at man fratages
statsstøtten i perioden og selv skal betale de fulde omkostninger ved opholdet i perioden.
I praksis opfordrer vi til, at man holder fravær på et absolut minimum. Det er altid forældrene, der
meddeler kontaktgruppelæreren fraværet, som så vil blive skrevet i skolens interne kalender. Vi
opfordrer til, at man bruger forlængede weekender til tandlægebesøg mm.
Fravær ved tilbagekomst søndag aften: Ring på 99 66 40 60 i tidsrummet 18-21.

Gymnastik og opvisninger
På HU er der obligatorisk gymnastik 2,5 lektioner om ugen. Alle elever skal deltage uanset niveau, da det
er gennem gymnastikken, at vi skaber en stor del af vores skolefællesskab. Derfor vægter vi det højt. Vi
slutter med opvisninger på nogle enkelte hverdagsaftener i foråret og vores to opvisningsweekender i
marts, samt den helt store opvisning i Gigantium i påsken - familie er altid velkomne til at komme og se
vores opvisninger. I vil modtage en opvisningsplan, så snart den er på plads.
Hvis man er skadet i en kortere periode, skal man stadig møde op til gymnastiktimerne og deltage i det
omfang, man har mulighed for det.

Hilsner hjemmefra Som efterskoleelev skal man have en masse hilsner hjemmefra, evt. også fra
bedsteforældre, i form af pakke eller brev.
Man kan sende pakker/breve direkte til skolens adresse med GLS eller PostNord:
Husk at skrive følgende oplysninger på pakken:
Elevens navn
Elevens kontaktgruppelærer (gerne initialer)
Elevvej 10
9600 Aars
Posten indleveres på kontoret, hvorefter den bliver delt ud til frokost.
Det er altid et hit med lidt slik, ekstra rene sokker m.v.

Inklusion Skolens inklusionstilbud består af en to-lærerfunktion på seks af skolens hold. Det synes vi
er den løsning, der netop holder elever inde i alle sammenhænge. Hver aften tilbydes desuden
lektiehjælp.
Elever, som kan have gavn af den ekstra hjælp i timerne, vil blive bedt om at underskrive en
inklusionskontrakt om dette, som skolen skal bruge til revisionen af det statslige tilskud til inklusion.

Kontaktgrupper En lærer og 9-10 elever udgør en kontaktgruppe. Nogle gange hver uge spiser
kontaktlæreren frokost sammen med sin kontaktgruppe.
Kommunikationen omkring en elev bør altid have kontaktgruppelæreren som nøgleperson. Andre vil
ofte være villige til at hjælpe, men ideen i at have en hovedansvarlig for en bestemt elev er netop, at det
altid er denne, der er i besiddelse af det store overblik. Man risikerer derfor, at hverdagen bliver mere
problematisk for alle, hvis man henvender sig andre steder.
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Henvendelser om f.eks. bekymringer om holdet generelt eller lignende kan uden tøven rettes direkte til
Jesper.

Kæledyr Man kan som udgangspunkt ikke have kæledyr med på skolen. I nogle få tilfælde har vi gjort
undtagelser med akvariefisk eller lignende, hvor pasning er fleksibel og allergier ikke kommer i spil. HU
står dog uden ansvar for dette.

Køkkentjans Cirka to uger i løbet af skoleåret deltager eleverne i praktisk arbejde i køkkenet. I
dagene med praktisk arbejde deltager man ikke i den almindelige undervisning udover det omfang, tiden
tillader, og man har overskud til. Også under køkkentjansen skal man lave sine afleveringer, og eleven er
selv forpligtet til at få samlet op på det faglige arbejde, der er foregået i de pågældende uger.
Weekenden i de uger, hvor man har køkkentjans, er obligatoriske at deltage i - da man jo står for maden.
I køkkentjansen kan også indgå to dage i rengøringen, sammen med Gitte.

Lektier

Hver aften kan man få lektiehjælp af en aftenlærer fra kl. 17.00 – 18.00 (mandag – torsdag).
Lektier på HU begrænser sig så vidt muligt til skriftlige afleveringer, værklæsning og forberedelse af
fremlæggelser.

Lus og fnat Hvert år får vi ubudne gæster på vores efterskolehold. Vi bliver glade, hvis I er ekstra obs
på lus og fnat, inden eleverne vender tilbage fra weekend/ferie, så vi får det fanget, inden det når ind på
skolen. Man kan evt pakke en tættekam og lusekur med i efterskoletasken.
Når der er tilfælde af fnat, forholder vi os til sundhedsmyndighedernes anbefalinger: Vi informerer
elever, som er nære kontakter til den smittede - nærkontakt er i dette tilfælde dem, man har været i
direkte hudkontakt med. Her anbefales det at tage en forebyggende cremekur, der kan købes i håndkøb.
Hvis man er smittet, må man være på HU, så snart man er i behandling.

Mad

Til daglig serveres tre obligatoriske hovedmåltider: morgenmad, frokost og aftensmad.
Derudover serveres der tre mellemmåltider – hvis man har lyst og behov for det: formiddags-,
eftermiddags- og aftenservering.
Vi tilstræber en sund og varieret kost, og vi arbejder bevidst på at være med til at give vores elever gode
spisevaner og -oplevelser. Køkkenet har fokus på sund, lækker og bæredygtighed mad.
Fødevareallergi skal meddeles til køkkenet, gerne af eleven selv.

Medicin På HU tager vi ansvaret for opbevaring samt udlevering af receptpligtig medicin, eksempelvis
ADD-, ADHD-medicin. Vi vil gerne hjælpe eleverne med at holde styr på disse for både at beskytte eleven
og andre elever. Mange ting er i spil socialt, og vi ønsker at undgå misbrug af pillerne, hvilket er et
tilbagevendende problem på efterskoler.
Man kan hver morgen og middag få udleveret sine piller hos Gitte.
Det er forældrenes ansvar at pakke pillerne i pilleæsker (til 1 uge eller mere ad gangen) og aflevere disse
til weekendlærerne. Er man i tvivl om, om elevens piller går under denne kategori, spørger man skolen.
Eleverne skal selv medbringe håndkøbsmedicin til eget forbrug, herunder fx Panodil, Ipren og Strepsils.
Der er apoteker i både Aars og Farsø - vi giver ikke fri til afhentning af medicin uden aftale med forældre.
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Mobiltelefoner

På HU skal mobilen blive på værelset. Vi prioriterer fællesskabet og mødet
mellem mennesker, og dette kan mobilen ofte stå i vejen for.

Nattevagt Eleverne har også om natten mulighed for at komme i kontakt med en voksen fra skolen.
På bo-områderne og andre steder på skolen findes opslag med oplysninger om, hvor og hvordan man
finder nattevagten. Ind imellem vil man også opleve, at der er nattevagter, der går rundt på skolen og
sikrer, at alt er, som det skal være. En stor del af skolens personale bor på skolens matrikel, så eleverne
er aldrig alene.
Skolens hovednummer 98 66 40 60 bliver om natten omstillet til en telefon, som ligger ved nattevagtens
hovedpude, og her kan man ringe i tilfælde af alvorlig sygdom.

Niveaudeling, profilfag og valgfag Vi niveaudeler i en proces i starten af året på baggrund
af karakterer, tests og evt. samtaler. Der er justeringer i løbet af året baseret på det faglige niveau, men
ikke på hvilke lærere man kan med og ikke kan med, groft sagt.
9. klasse har ikke plads i dagskemaet til valgfag - men vælger selvfølgelig profilfag på linje med 10. klasse.
Profilfagene og valgfagene kører i 10 ugers cyklus, hvor vi forsøger at tilgodese alle de ønsker, vi kan. 9.
klasse kan kun vælge valgfag der evt. oprettes om aftenen.
Af erfaring ved vi, at nogle elever bliver fanget i, at f.eks. de to højest prioriterede profilfag ligger i
samme blok. Vi forsøger altid at løse sådanne problematikker, men det er svært, og vi lover derfor kun
førsteprioriteten. Det er ikke dét udgangspunkt, vi går til valgene med. Vi ved nemlig, at profilfagene ofte
har meget stor betydning for eleverne, og vi går meget langt for at tilgodese vores elevers ønsker,
ligesom vi rigtig gerne vil kigge på, om ekstraordinære profilfag kan oprettes, hvilket ofte kan lade sig
gøre.
10. klasses-elever kan vælge tysk og/eller science (fysik/kemi) som valgfag. Disse fag vælges ved
skolestart for et helt år ad gangen. Udover disse boglige valgfag, kan man som 10. klasses elev også
vælge blandt en række valgfag to gange i ugens løb.
9. klasse kan under særlige omstændigheder vælge tysk fra, men skolevejlederen bør inddrages i den
beslutning.

OSO/Fagdage/Projekopgave I november måned er der for 10. klassernes vedkommende 5
dages brobygning, hvor der er mulighed for at afprøve forskellige uddannelsesveje. I disse 5 dage
arbejder man også med den selvvalgte opgave, som kaldes OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave).
9. Klasse laver projektopgave denne uge.
Der udarbejdes en separat udtalelse for OSO. og projektopgaven
Vi har ikke erhvervspraktik på HU. Har man allerede aftaler, eller et brændende ønske om
erhvervspraktik, anbefaler vi, at man tager praktikken i uge 42 eller uge 8.

Ordblinde
Alle elever på HU bliver kort efter opstart screenet for at finde ud af, om eleven skal tilbydes test med
Den nationale ordblindetest. Hvis vi vurderer, at en elev skal tilbydes test, bliver forældre kontaktet og
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bedt om at udfylde en samtykkeerklæring, Hvis eleven tidligere er testet med den nationale
ordblindetest, bliver forældre bedt om at udfylde en samtykkeerklæring for at vi kan tilgå testen. Man er
altid velkomne til at bede om at få sit barn testet, selv om screeningen ikke umiddelbart indikerer det.
Ordblinde elever får tilbud om at mødes et par gange i løbet af året til undervisning og
erfaringsudveksling i brug af hjælpemidler, de får ekstra støtte til større skriftlige opgaver som fx OSO og
ekstra tid til skriftlige prøver. Herudover opfordrer vi til, at de benytter tilbud om lektiehjælp hver dag kl.
17. Udover læsevejledere har vi en uddannet matematikvejleder på skolen.

Rengøring Vi gør rent hele tiden! Det er en del af efterskoleopholdet, at man efterlader områder,
værelser og faciliteter i ordentlig stand. Derfor har man som elev ansvar for forskellige områder i løbet af
dagen – morgen, middag og aften.

Sangtime Vi slutter fredag eftermiddag ugen af med en fælles sangtime for alle elever. Forældre og
øvrig familie er altid velkomne. Kig forbi – det er som regel ret festligt. Sangtimen starter kl. 14.00 og
varer til kl. 14.30. Hvis ugen slutter tidligt, kan vi godt finde på at holde det f.eks. den onsdag, ugen
slutter.
Man kan først tage på weekend efter kl. 14.30, og første mulige bus er kl. 14.50.

Skolematerialer Almindelige undervisningsmaterialer er indregnet i skolepengene. Der kan købes
kontorartikler på skolens kontor. Vi stiller online ordbøger til rådighed - det er derfor ikke nødvendigt
selv at medbringe fysiske ordbøger

Skolepenge Skolepengebetalingen for de 42 uger er i 22/23 fastsat til 2.600 kr. pr. uge. Der er ikke
nogen ekstra udgifter. Ud over dette skal man påregne lommepenge - både i det daglige, men især til
rejserne.
-Indmeldelsesgebyr Indmeldelsesgebyret dækker bl.a. idrætstøjet, som eleven får kort efter
skolestart. Beløbet er et engangsbeløb og betales ikke tilbage ved en evt. framelding.
-Månedsbetaling Egenbetaling (forældrebetaling) = skolepengene ÷ statsstøtte.
Egenbetalingen fordeles på 12 lige store rater fra juli til juni, og skal betales månedsvis forud. 1.
rate forfalder sidst i juni måned, og sidste rate sidst i maj måned. Betalingsopgørelse vil blive
fremsendt umiddelbart inden denne dato. Man kan med fordel tilmelde sig PBS.
- Statsstøtte Skolen sørger for at indsende statsstøtte-ansøgningen til SU-Styrelsen.
Statsstøtten for 2022/23 bliver beregnet ud fra forældrenes økonomiske forhold i
2020 (forældrenes bruttoindkomst ÷ arbejdsmarkedsbidrag).
- Supplerende støtte Er der familier, der er blevet ramt af langvarig arbejdsløshed,
nedgang i indkomsten, langvarig sygdom, konkurs eller overgang til pension eller efterløn, er der
mulighed for at søge supplerende støtte. Skolen har en pulje, der kan anvendes i sådanne tilfælde.
Ansøgningsskema kan rekvireres ved at kontakte kontoret. Ansøgningen vedhæftet seneste
lønseddel/udbetalingsspecifikation samt seneste årsopgørelse sendes til skolens kontor.
Ansøgningsfristen er 1. september 2022.
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Skolestart/ferie Skoleåret 22/23 starter søndag den 7. august 2022 og slutter lørdag den 24.
juni 2023 med et afslutningsmøde. Vi har efterårsferie i uge 42 og vinterferie i uge 8. Se i øvrigt
kalenderen.

Skolevejledning Kathrine Brøndum (KB), Randi Borum (RB) og Emil Brinch (EB) er vores
skolevejledere. De varetager i løbet af skoleåret individuelle samtaler med eleverne. Eleverne får
ajourført deres uddannelsesplan og hjælpes videre i deres uddannelsesforløb. Endelige beslutninger
kræver forældres underskrift med NemID.
Kathrine Brøndum: kb@h-u.dk
Randi Borum: rb@h-u.dk
Emil Brinch: eb@h-u.dk

Studieture

Vi har tre studieture i hvert skoleår - en introtur, en kort Europarejse uge 41 og en
længere studietur i foråret med flere destinationer.. Studieture (inkl. transport, mad, logi og attraktioner)
er inkluderet i skolepengene, og der vil derfor kun være udgifter til lommepenge. Dog kan der på turene
være et par ekstra, valgfrie tilbud om aftenen, som kan være på elevernes egen regning. På turene har vi
oftest gjort det, at vi udleverer madpenge til eleverne, afhængigt af hvor meget kost, der er inkluderet i
det logi, vi har fundet.
De seneste skoleår ramte Corona os på HU. Det betød aflysning/ændring af studieture og efterfølgende
fik skolen spørgsmål fra forældre om refusion af rejsen. Himmerlands Ungdomsskole refunderer ikke
studieture, da de er en del af efterskoleopholdet for alle, ligesom for eksempel sangtimerne om
fredagen. Overordnet kan man sige at “produktet” på HU er efterskoleopholdet, ikke studieture. Man
kan være sikker på at HU gør alt hvad vi kan for at komme afsted, og alt vi kan for at lave god efterskole,
også hvis en studietur bliver aflyst.
Studieturene har et socialt, kulturelt og fagligt indhold.
Se i øvrigt kalenderen.

Støttemuligheder
Har man i en periode brug for ekstra støtte i sit efterskoleophold, eller er man af hjemkommune bevilget
støttetimer, tilbydes man faste skemalagte møder med vores støttepædagog Dorthe. Der er ikke en
skolepsykolog tilknyttet HU, så har man behov for psykologbistand, skal det arrangeres af eget hjem på
henvisning fra egen læge.

Sygdom/sygemelding Der er sygemelding til morgenmaden, hvor man kan melde sig syg hos
Gitte. Bliver man sygemeldt, ligger man syg på sit værelse, og skal så vidt muligt blive i sin seng. Rumbo
og gangkammerater sørger for, at der bliver bragt mad. En sygemelding gælder hele dagen indtil 23.00.
Hvis man skal til læge, går man også til sygemelding.
I meget akutte tilfælde kan man bruge Lægeklinikken Aars, Banegårdsvej 2, 1. sal, 9600 Aars,
Tlf.: 98 62 34 11.
Almindelige konsultationer skal foregå hos elevens egen læge i hjembyen. Lægerne i Aars kan godt være
lidt trælse med det - det har noget med deres tilskudsordning at gøre.
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Besøg hos skadestue/lægevagt aften og nat foregår som regel i Aalborg. Vi beder om forældres hjælp til
det så vidt det overhovedet er muligt.

Transport til og fra HU Der er direkte busforbindelser fra Haubro til Viborg og Hobro. Med et
skifte i Aars kan man stige på x-busser i de fleste retninger.
Fra Hobro kan man tage toget videre til resten af landet.
Busser til og fra Haubro fra Aars/Hobro: 57, 67, 111
Det nemmeste sydpå er “Efterskolebussen”. Kig på hjemmeside eller Facebook. Billet købes senest
onsdag via app. Vi har tilpasset fredagens skema, så man kan nå den afgang Efterskolebussen har lavet
fra Haubro kl 14.50.

Tøjvask Der er vaskemaskiner og tørretumbler i kælderen i hovedbygningen. Det er store maskiner,
så flere kan vaske sammen. Der er ligeledes tørresnore. Det er gratis at benytte.

Udmeldelse Et efterskoleår kan godt være hårdt enten at tage hul på eller at finde vej igennem.
Derfor vil vi simpelthen så gerne have, at alle overvejelser omkring udmelding involverer os. Vi VIL vores
elever, og vi ved, at vi kan få alle igennem, så længe vi er en samarbejdspartner. De værste øjeblikke som
efterskoleansat er dem, hvor der kommer en udmelding som et lyn fra en klar himmel. Tager man
diskussionen og beslutningen med sit barn uden at involvere skolen, begår man en fejl.
Vi har igennem tidens løb lavet et utal af tilpasninger, som har haft til hensigt at bevare det positive i et
efterskoleophold, og vi tror på, at vi kan lave et godt ophold for alle. Mange har jo netop valgt os, fordi vi
ikke er så firkantede.
Ender det alligevel med en udmelding, så skal man være opmærksom på, at man bliver opkrævet 2 ugers
skolepenge i gebyr - og det er uanset grunden til afbrydelsen af opholdet. Det gælder altså også når
skolen afbryder samarbejdet.
De 2 uger er beregnet ud fra, hvor lang tid det tager at udfylde pladsen igen, og at staten ikke giver
tilskud til disse uger. I ulykkelige situationer er det virkeligt nogle trælse penge, og derfor opkræver HU
kun 2 ugers skolepenge. Langt de fleste efterskoler opkræver 4 uger. Med dette års skolepengesats er
gebyret for afbrydelse af opholdet 5.200 kr. (2 x 2.600 kr.).
Udmelding skal ske skriftligt til skolens kontor på info@h-u.dk.

Værelser og ganglærere Alle bor på 2-mands, 3-mands eller 4-mands værelser. Indkvarteringen
planlægges af os. Man får ved ankomsten i august besked om, hvem man skal bo sammen med og
hvilket værelse, ikke før. Til hver gang er der knyttet en ganglærer, som har til opgave at sørge for, at
eleverne på gangen trives og – hvis der er problemer af den ene eller den anden art – hjælpe med at få
problemerne løst.
Der er værelsesbytte på HU. Det sættes i værk straks efter juleferien.
Værelseskiftet skyldes et ønske om at styrke det store fællesskab, hvilket vi oplever, at det gør ubetinget.
Når så mange elever sættes tilfældigt sammen, vil der være konflikter, der skal løses. Alting fungerer
nemmest, hvis eleverne kommunikerer disse ting videre til deres kontaktgruppelærer, som kan være
sparringspartner. Varige løsninger kommer oftest fra, at eleverne lærer at løse problemerne. Sekundært
henvender k-læreren sig til ganglæreren, hvis det er nødvendigt.

Weekender Et efterskoleophold er et tilbud om skoleophold alle ugens syv dage. Undervisningen
foregår som regel mandag til fredag. I weekenden er der mulighed for andre former for aktiviteter og
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samvær på skolen. De fleste weekender har deres eget tema. Indholdet vil blive præsenteret før
weekend-tilmelding, som skal ske senest tirsdag middag. Vi opfordrer vores elever til så ofte som muligt
at blive på HU i weekenden, da det er hér, der for alvor er tid til at være social.
Afrejse fra skolen til weekendophold kan tidligst ske fra kl. 14.50, hvis man skal med offentlig transport.
Ankomst efter en weekend hjemme kan ske mellem kl. 18 og 21.
Det er næsten altid okay at tage hjem på weekends, men der er, udover udlandsturene, nogle weekends,
hvor vi henstiller til, at eleverne bliver på skolen. Det drejer sig om tre temaweekends, Efterskolernes
dag, kontaktgruppeweekenden, to opvisningsweekends og den weekend, hvor man har tjansen i
køkkenet. Disse fremgår af oversigtskalenderen og oversigten over køkkentjansen. Derudover anbefaler
vi, at man bliver her den første weekend, det er dog ikke et krav.
Fem gange om året er der forlængede weekends på skolen, hvor skolen er lukket. De forlængede
weekends kan man benytte til læge- og tandlægebesøg, da det kan spare en del fravær. De forlængede
weekends er erstatningsfridage, som bliver optjent, når vi f.eks. rejser hen over en weekend, så derfor er
der en del af disse. De er placeret mandage eller fredage.
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Oplysninger om skolen

Elevvej 10 – Haubro, 9600 Aars
Tlf.nr. 98 66 40 60
E-mail: info@h-u.dk
Hjemmeside: www.h-u.dk

Kontor - 98 66 40 60 (der ringes på dette nr. uanset tidspunkt)
Kontortid:
Aftentlf
Nødtlf.:

08.00-10.00 og 13.00-15.00
17.00-23.00
23.00-08.00 (nattevagten)

Jesper Laubjerg, forstander - jl@h-u.dk
Stinne Poulsen, viceforstander - sp@h-u.dk
Inger Jydholm, sekretær – ij@h-u.dk (indtil 1. juni))
Anne Valsted, sekretær - av@h-u.dk (efter 1. juni)
For telefonnumre på skolens ansatte og øvrige mailadresser henvises til medsendte kontaktliste.

Skolekredsen
Skolekredsen er skolens demokratiske bagland. Alle, der har interesse for og holder af Himmerlands
Ungdomsskole, er velkomne som medlem. Som medlem af skolekredsen bliver man inviteret til
arrangementer på skolen og har stemmeret på skolens generalforsamling. Man bliver orienteret om livet
på skolen, og man får mulighed for direkte indflydelse på skolens udvikling. Skolens årsskrift sendes til
medlemmer. Skolekredsen har generalforsamling hvert år i foråret, og her vælges medlemmerne til
skolens bestyrelse, der består af syv personer.
Et enkelt medlemskab koster 100 kr. om året.
Ønsker man medlemskab af skolekredsen kan man kontakte kontoret eller gå til dette link:
Medlemskab af skolekreds
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