Velkommen til Østerskov Efterskole
Du er nu på verdens eneste rollespilsefterskole. Vi er pionerer indenfor vores felt, og vores unikke
undervisningsmetode er under konstant udvikling. Vi håber, du får en god oplevelse her på Østerskov, og vi
er glade for at se dig.

Spørgsmål?
Ved ankomsten får du tildelt en kontaktperson, der vil fungere som din guide under dit besøg. Du kan finde
svar på en stor del af dine spørgsmål om skolens dagligdag på de opsatte infoskærme rundt omkring på
skolen. Har du øvrige spørgsmål, kan din kontaktperson hjælpe, og hvis han/hun ikke er til stede, kan du
altid henvende dig på kontoret ved indgangen eller spørge personalet.

En dag på Østerskov
7:00
Eleverne står op
7:15
Eleverne står klar til protokol udenfor værelserne
7:30 – 7:50 Morgenaktivitet
8:25 – 14:20 Undervisning
14:30 – 16:00 Valgfag
16:00 – 21:30 Fritid
Efter 21:30 er det stilletid på gangene. Det betyder, at al samtale, leg og spil skal foregå på
undervisningsgangen og i Glaskisten, mens der skal være ro på gangene ud for elevværelserne. Alle
aktiviteter slutter kl. 22.
Alle elever afleverer deres computere i computersovesalen kl. 22:15, og kl. 22:30 skal alle være på egne
værelser.

Forplejning
Vi serverer tre hovedmåltider og to mellemmåltider hver dag. Mellemmåltiderne består typisk af brød og
frugt, og der er høflig selvbetjening i spisesalen. Som besøgende elev indtager du alle dine måltider i
spisesalen sammen med de øvrige elever. Det er vigtigt, at du møder op til tiden ved måltidernes start, og
at du respekterer de anvisninger, der bliver givet angående portionsstørrelse og mængder pr. person.

Morgenmad er fra 7:50 – 8:15. Morgenmaden består af buffet, og der er ikke faste siddepladser. Vi
tager selv af bordet.

Frokost er kl. 12 – 12:20 og er som regel varm mad. Eleverne har faste siddepladser, og maden bliver
serveret ved bordene. Din kontaktperson vil vise dig, hvor du skal sidde. Efter maden er der beskeder for
alle. Vi tager selv af bordet efter beskederne.

Aftensmad er kl. 18 – 18:20. Aftensmaden er buffet, oftest med en lun ret og rugbrød med pålæg. Efter
maden er der beskeder. Der er ikke faste siddepladser, og vi tager selv af bordet efter beskederne.
Der er adgang til kaffe, the og vand hele dagen i spisesalen.
Har du en sød tand, kan du købe læskedrikke og slik i elevkiosken efter aftensmaden.
Slik og lignende skal du opbevare i skolens elevkøkken, og du må først indtage det efter aftensmaden.

Rygning og alkohol
Du må ikke ryge, mens du er gæst på Østerskov.
Som elev må du ikke medbringe eller indtage alkohol, mens du er på Østerskov.

Indkvartering
Hvis du skal overnatte, vil din kontaktperson vise dig, hvor du skal sove. Han/hun kan også hjælpe dig med
at finde lagner og sengetøj. Besøgende elever bliver indkvarteret på værelser med elever af samme køn.

Tøjvask
Skal du være her i længere tid, har du mulighed for at vaske og tørre tøj i vaskerummet. Du kan købe
poletter og booke en vasketid på kontoret ved indgangen.

Vagttelefon
Har du brug for at få fat på vagtlæreren, kan du ringe til skolens vagttelefon på 29 90 77 34. Det er også
det nummer, du skal bruge, hvis du har brug for at komme i kontakt med nattevagten.

Vi håber, dit besøg på Østerskov Efterskole bliver en positiv og lærerig
oplevelse.

