FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB

FORÅRSCAMP

TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT
PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE
For elever i 7. og 8. klasse
08. og 09. april 2017

IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV
HÅRSLEVVEJ 33 4262 SANDVED TLF. 24 44 62 66
MUSIK / MEDIE
/ KREATIV

HÅRSLEV EFTERSKOLE

I NFO@ HAARSL EVEFT ERSKOLE. DK

WWW .HAARSLEVEFTERSKOLE.DK
www.haarslevefterskole.dk

HÅRSLEV EFTERSKOLES FORÅRSCAMP 2017
– KOM OG OPLEV HE!

Tak, fordi du interesserer dig for Hårslev Efterskoles Forårscamp.
Hårslev Efterskoles Forårscamp er et tilbud til dig, der gerne vil tilbringe to fantastiske dage og en nat med andre drenge og piger fra 7. - 8. kl., og som gerne vil
få en fornemmelse af stemningen på Hårslev Efterskole.
Du vil opleve nogle dage med sjove og spændende aktiviteter, og samtidig
komme til at ”snuse” lidt til efterskolelivet, hvor du bor, spiser og bliver undervist
sammen med andre. På denne måde får du et indblik i livet på Hårslev Efterskole. Mange af vores nuværende elever vil være på skolen under campen.
Går du i 7. eller 8. klasse, kan du allerede nu tilmelde dig campen som finder
sted d. 08.-09. april 2017. Programmet kan du læse i denne folder, og du kan på
forhånd være sikker på, at du kan prøve at blive undervist på skolens linjer, som
er idræt, friluftsliv, musik, drama, medie og kreativ.
...Så hvis du går og tænker på, om Hårslev Efterskole kunne være noget for dig i
9. eller 10. klasse, kan du tilmelde dig Hårslev Efterskoles Forårscamp på skolens hjemmeside. Eller ringe til skolens kontor på tlf. 2444 6266. Oplysninger om
campen lægges op på vores facebookside og hjemmeside. Vi anbefaler, at du
følger med i livet på Hårslev Efterskole ved at ”like” os på Facebook.
Prisen er 475 kr. for begge dage ”all inclusive”.
På gensyn til Hårslev Efterskoles Forårscamp

Med venlig Hilsen

Rasmus Biørn
Forstander
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PROGRAM FOR FORÅRSCAMP 2017
LØRDAG DEN 08. APRIL

2017

Kl. 12.30-13.00

Ankomst og indkvartering

Kl. 13.00-13.45

Velkomst i skolens samlingssal m. program- og efterskoleinfo
samt rundvisning på skolen

Kl. 13.45-14.00
Kl. 14.10-15.45

Vi præsenterer os for hinanden
Sjov og leg i hallen

Kl. 16.00-18.00

Valgfagsundervisning

Kl. 18.00

Aftensmad i spisesalen

Kl. 19.00- 21.00

Info i samling om aftenens program: E-sport, spil i spisesal,
aktivitet i kreativ, dekoration af kager, aktivitet i hallen

Kl. 21.00

Aftente + kage i spisesalen

Kl. 22.30

På sovestederne

Kl. 23.00

Godnat

SØNDAG DEN 09. APRIL 2017
Kl. 09.00-09.45
Morgenmad
Kl. 10.00

Info i samling m. sang

Kl. 10.30-13.00

Linjefagsundervisning 1

Kl. 13.00-13.45

Spisepause

Kl. 14.00-16.30

Linjefagsundervisning 2

Kl. 16.30

Info i samling om aktiviteter: lave aftensmad, E-sport, spil i spisesal,

Kl. .18.00

Aftensmad

Kl. 19.00-19.30

Fælles afslutning m.

Kl. 19.45

Hårslev Efterskoles bus kører mod Fuglebjerg

aktivitet i kreativ, dekoration af kager, aktivitet i hallen

kaffe og kage

DU SKAL HUSKE AT MEDBRINGE





Tøj til at bevæge dig i
Liggeunderlag / luftmadras
Sovepose, hovedpude og lagen
Håndklæde






Ting til tandbørstning og personlig hygiejne
Nattøj
Træningstøj og indendørssko
Evt. medicin (Husk at give skolen besked herom)

EVENTUELT
Du må gerne medbringe mobiltelefon og bærbar computer
Efterskolen kan opbevare computeren, når du ikke bruger den.
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VIGTIGE OP LYSNINGER
EFTERSKOLENS KONTAKTOPLYSNINGER
Adresse: Hårslev Efterskole, Hårslevvej 33, 4262 Sandved
Telefon, lærerværelse: 4264 2266
Telefon, kontor: 2444 6266
Vi beder om kun at rette henvendelse, hvis det er meget vigtigt. Har jeres børn
mobiltelefoner med, kan I måske få fat i dem ad denne vej. Mobiltelefoner må
dog IKKE være fremme eller benyttes, når der er planlagte aktiviteter eller om
natten.
Overnatning: Overnatning vil foregå i klasseværelser på efterskolen. Campere
sover opdelt drenge og piger i hvert sit rum. Der vil være nattevagter på skolen
hele natten.
Bespisning: Alle måltider vil blive serveret i efterskolens spisesal. Husk at meddele, hvis der skulle være særlige hensyn i forhold til mad.
Lommepenge: Det er ikke nødvendigt med lommepenge. Der ligger en kiosk
nogle kilometer væk fra skolen, men der bliver formentlig ikke tid til at småhandle
Transport til skolen: Skolens bus vil hente elever, som kommer med busserne
fra hhv. Næstved eller Slagelse ved Fuglebjerg Busterminal kl. 11.00.
Giv venligst besked om dit barn skal med Hårslev Efterskoles bus fra Fuglebjerg.
Transport fra skolen: Skolens bus vil bringe elever, som skal med busserne
mod hhv. Næstved eller Slagelse til Fuglebjerg Busterminal kl. 19.30.
Giv venligst besked om dit barn skal med Hårslev Efterskoles bus til Fuglebjerg.
Pris: 475 kr. ”all inclusive”. I dette beløb er også inkluderet en unik sports T-shirt,
drikkedunk, nøglering m.v. Tilmelding er bindende og beløbet refunderes ikke
ved framelding.
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