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Du må også gerne medbringe musikanlæg, småmøbler til værelset (fx taburet, lille sofabord, bog-
kasse el.lign.), billeder, plakater og andet til at pynte op på værelset, men det kan være en god idé, 
at du snakker med dine nye værelseskammerater om hvad I hver især tager med. 

*Det er ikke nødvendigvis en god idé at tage en ny, dyr cykel med. Erfaringen viser, at eleverne ikke passer 
så godt på deres cykel, mens de er på efterskole. 

Du skal medbringe: Sæt X 

• Dyne, pude, rullemadras (str. 80 x 200 cm), sengelinned og evt. senge-
tæppe 

 

• Håndklæder, toiletsager osv. HUSK: Flydende håndsæbe og håndsprit  

• Vækkeur (Du kan ikke bruge din telefon; den er låst inde om natten)  

• Tøj, som du plejer at bruge. Evt. hjemmesko eller badesandaler  

• Praktisk/fornuftigt tøj, herunder udendørs fodtøj  

• Badetøj  

• Regntøj  

• Idrætstøj, herunder indendørs og udendørs sko  

• Bøjler til tøj  

• Vasketøjskurv eller vasketøjspose  

• Liggeunderlag og sovepose (skal bl.a. bruges i startugen og afslutnings-
ugen) 

 

• Cykel*  

• Cykelhjelm  

• Tekrus, bestik, tallerken  

• Bærbar pc, usb-stik (usb-c converter), oplader med dit navn på og pc-ho-
vedtelefoner 

 

• Skoletaske, lommeregner, passer, lineal, vinkelmåler, blyanter og kugle-
penne el.lign. 

 

• Evt. retskrivningsordbog og ordbøger til fremmedsprog, hvis du foretræk-
ker at bruge bøger i stedet for online-ordbøger 

 

• Kopi af pas. Tjek udløbsdato, som beskrevet i sommerbrevet  

• Elever, som skal gå i 9. klasse, skal medbringe kopi af karakterblad fra 8. 
klasse. Elever, som skal gå i 10. klasse, skal medbringe kopi af prøvebe-
vis/karakterblad fra 9. klasse. Elever, der er vurderet ikke-parate ift. ung-
domsuddannelse, skal medbringe handleplan fra skolen eller UU-vejlede-
ren; se mere i selve brevet. 

 

• Elever, der er tilmeldt dykkercertifikat, skal medbringe helbredserklæring, 
hvis den ikke allerede er afleveret på skolen. 

 


