
SKOLEÅRET 2022/23

FORÆLDRE- & 
ELEVORIENTERING 
Kære elever og forældre til det kommende skoleår 

Vi glæder os til samarbejdet.

Agerskov Ungdomsskole – Vellerupvej 25, 6534 Agerskov
Telefon 74 83 33 15

Email: info@agerskovungdomsskole.dk
Hjemmeside: www.agerskovungdomsskole.dk



AUGUST
Opstart 
Introdage
Fodbold-, svømme- og 
E-sportsweekend
Hyttetur

SEPTEMBER
Spring-, danse- og 
håndboldweekend
Forældredag
Efterskolens dag
Rollefest

OKTOBER
Forældresamtaler 
Kreaweekend

NOVEMBER
Fællesrejser
Værelsesbyt
Fodboldtur 

DECEMBER
Springcup på Sundeved 
Julehyggeklip 
Terminsprøver
Juleopvisning
Dykkerrejse

JANUAR
Skitur
Efterskolernes Aften
Forældresamtaler 
Søskendeweekend

FEBUAR
Gymnastiskuge 
Gymnastikopvisninger starter 
Fastelavnsfest

MARTS 
Opvisninger 
Værelsesbyt
Bedsteforældredag

APRIL
SES-stævne 
KBH - Tur for AUX’er 
Dykker- og svømmerejse 
Ny elevdag

MAJ
Gl. elevdag
Skriftlige prøver
Tønderstævne
Tri stævne 

JUNI
Mundtlige prøver 
Årsopgave
Awardshow
Gallafest 
Slutuge 

JULI
Sommerferie



Vigtige datoer før skolestart 
MAJ Vi sender en betalingsopgørelse ud til  jer - med 

hvor meget i skal betale i skolepenge. 

Periodefags valg for AUX’er

Den. 22. maj - Ny elevdag. 

JUNI Information om valgfag sendes ud via Viggo

AUGUST Førsamtaler med k-lærer
Den 7. august - Skolestart kl. 14.30 



Foreløbig kalender for Skoleåret 2022-23 
(der kan komme ændringer)

DATO EMNE

7.8.22 Skoleåret starter 
Indkvartering fra kl. 14.30

19.9.22 Forlænget weekend - fri til mandag aften - 
retur mellem 19.00 og 21.30

24. -26.9.22 Obligatorisk weekend / blive weekend - 
forældredag  lørdag og efterskolernesdag, 
søndag.

30.09.22 Forlænget weekend - fri torsdag kl. 14.45. 

14.10. - 23.10.22 Efterårsferie 

28.10. og 30.10.22 Forældresamtaler på skolen fredag og søndag 
- tilmelding via Viggo. 

07.11.- 14.11.22 Fællesture - de 2 valgmuligheder. Fri til 
mandag aften - retur mellem 19.00 og 21.30

05.12.22 Forlænget weekend - Fri til mandag aften - 
retur mellem 19.00 og 21.30

21.12.22 Juleferie - fri kl. 16.00

03.01.23 Retur efter juleferien mellem kl. 19.00 og 21.30

15.01. - 20.01.23 Skituren 

1.08. - 4.08.22 Før forældresamtaler - flere informationer 
følger. 



20.01 - 23.01.23 Forlænget weekend - Fri til mandag aften - 
retur mellem 19.00 og 21.30

10.02 - 19.02.23 Vinterferie

3.02. og 5.02.23 Forældresamtaler på skolen fredag og søndag 
- tilmelding via Viggo. 

30.04.23 Ny elevdag - obligatorisk for elevholdet

13.05.23 Gl.elevdag - obligatorisk for elevholdet

05.04 - 10.04.23 Påskeferie fra kl. 14.45 - Retur mandag aften 
fra påskeferie mellem 19.00 og 21.30

04.05 - 07.05.23 St. bededags ferie fra kl. 14.45 - retur søndag 
mellem kl. 19.00 og 21.30

17.05. - 21.05.23 Kr. Himmelfartsferie fra 14.45 - retur søndag 
mellem 19.00 og 21.30

26.05. - 29.05.23 Pinseferie fra 14.45 - retur mandag mellem 
19.00 og 21.30

23.06.23 Skoleårets afslutning, om eftermiddagen. 

25.02. - 26.03.23 Der vil være opvisninger i weekender. 
Opvisninger er obligatoriske

22.03.23 Bedsteforældredag

3.04. - 5.04.23 Obligatiske undervisning på skolen.
AUX’er i KBH 



VIGTIG VIDEN
Afdelinger og værelser

Værelset er i skoleåret dit ansvarsområde.
Møbler, senge og madrasser må ikke flyttes uden godkendelse fra vagtlæreren. 
Madrasser skal blive i sengene, dyner og hovedpuder må ikke benyttes uden 
for værelserne. 
Alle møbler skal blive på værelserne.

Plakater og lette ting hænges op med tape/lærertyggegummi (ikke gaffatape!). 
Ved brug af stearinlys er kun fyrfadslys tilladt og de skal slukkes ved godnat.

Dit værelse skal til enhver tid være pænt og ryddeligt.
Der skal være ryddet op og gjort rent på dit værelse, og det vil blive tjekket i 
stilletimen.
Ved værelsesbytte gennemgår du sammen med en lærer dit værelse og du 
skriver under på værelsets stand.
Røgalarmer findes på gange og værelser. I starten af skoleåret deltager alle i en 
brandøvelse.

El-apparater
På gangene findes der til fælles afbenyttelse: Elkedel, brødrister, ”toaster” og 
køleskab.
På værelserne må I kun benytte apparater til personlig pleje, eks. føntørrer og 
elektriske shavere. 

Besøg internt
Du må kun have besøg af modsatte køn på afdelingerne/værelserne fra kl. 
19.30 - 21.50.
Ved arrangementer og lignende kan lærerne til enhver tid lukke gangene. 
ved åbne gange gælder følgende:
- Døren må ikke være låst.
- Besøg er med respekt for din værelseskammerat/er.
- Tomme værelser må ikke besøges.
- Ved sygdom er dit værelse lukket for besøg.

fra A-Z



Besøg eksternt 
Du må gerne modtage besøg udefra, men først efter efterårsferien. Besøget 
skal i god tid aftales med vagtlæreren. 
Efter efterårsferien er der mulighed for du kan aftale at få besøg af ven/venin-
de.
Den besøgende deltager i arrangementer i weekenden på lige fod med ele-
verne.
Besøg udefra er ene og alene vagtlærerens afgørelse.

Cykler
Du skal medbringe funktions- og trafiksikker cykel. Der skal være navn på din 
cykel. Du skal bruge cykelhjelm på de fælles ture skolen arrangerer.



DAGSPLAN
07.00   Morgenløb 
07.10 - 07.45  Morgenmad – alle sidder på deres plads
07.30   Beskeder 
07.55 - 08.55 1. time 
09.05 - 10.05 2. time
10.05 - 10.25 Forfriskning
10.25 - 11.25  3. time
11.35 - 12.35  4. time 
12.35 - 13.20 Middag 
13.20 - 14.20 5. time 
14.25 - 14.55 6. time - fællestime
14.55 - 15.10  Eftermiddags forfriskning i spisesalen
15.10 - 16.10  7. time
16.20 - 17.40  8. time
17.40 - 18.20  Rengøring af områder og værelset 
18.15   Aftensmad 
18.45 - 19.30 Stilletime 
18.45 - 19.30 Lektiehjælp i kl. 5+6
19.30 - 21.50 Åbne gange - man må besøge modsatte  
   køns gange
21.00 - 21.30  Svømmehal
21.30 - 21.50 Aftenservering i spisesal
22.00    På værelserne
22.15   Go´nat 
22.40    Lyset + elektronik slukkes

Mandag - torsdag
KL.



FREDAGE
07.00   Morgenløb
07.10 - 07.45  Morgenmad
07.30   Beskeder 
07.40   Morgen rengøring
07.55 - 08.50 1. time
08.50 - 09.45 2. time
9.45 - 10.05  Formiddagsmad
10.05 - 11.00  3. time
11.00 - 11.55  4. time
12.00 - 12.30 Middag
12.30 - 13.15  Rengøring 
13.15 - 14.15   Fælles gymnastik
14.15 - 14.45  Fællestime
14.45   Go´ weekend

KL. Weekend



Elev fritagelse 
Som grundregel giver vi ikke elever fri. 
Det er dermed dine forældres ansvar, hvorvidt du skal fritages fra undervis-
ning eller andet på AU. Ved fritagelse aftales det med kontaktlæreren.
Ved fritagelse, som strækker sig over flere dage, aftales det med kontoret.
Det er kun dine forældre, som kan fritage dig.

Ferie
Du kan ikke forvente at blive fritaget for undervisning/ophold på skolen i flere 
dage (eksempelvis for at tage på skiferie med forældre) uden for skolens 
ferier. Hvis det alligevel sker, betragtes eleven som udmeldt i den pågældende 
uge, (jf. Ministeriet regler) og I skal betale kr. 3000 plus en uges egenbetaling.

Hjemtransport
Der er mulighed for bustransport fra AU til stationen i Rødekro fredag og ved 
ferier samt retur til AU. Fra Rødekro er der mulighed for videre transport med 
tog og x-bus. Se tider på www.rejseplanen.dk
En tur koster 20,- kr. per vej. Tilmelding sker på kontoret senest onsdag mid-
dag.

IT-Regler 
Der bliver i begyndelsen af skoleåret udleveret en personlig iPad, som er en 
del af undervisningspakken på AU. 
Din iPad/computer er primært et arbejdsredskab og bør benyttes som dette 
i undervisningen. Din iPad/computer må ikke genere andre, f.eks. med høj 
musik på gangene. Det er altid ejeren, som har ansvar for brug af og indhold 
på iPaden/computeren. 

Kontaktlærerordning
Vi vil med kontaktlærerordningen forsøge at lære dig godt at kende samt 
have et tæt samarbejde med dine forældre i forbindelse med dit ophold på 
Agerskov Ungdomsskole. Kontaktlærerens opgave er at varetage en del af 
kontakten mellem skole og hjem, tale med dig om hvordan det går i dagligda-
gen samt tage sig af evt. problemer, desuden at foretage påtaler og medvirke 
ved evt. advarsler.



Mobiltelefonen
Mobiltelefoner afleveres til din kontaktholdslærer de første dage. Derefter må 
mobiltelefonen benyttes på værelserne og udenfor skolen. Mobiltelefonen 
inddrages ved misbrug.                                                                                                                       

Ordensregler 
Skolen har 5 grundregler, der lyder således:
1. Vi forventer almindelig god opførsel, og du skal til enhver tid rette dig  
 efter henstillinger fra personalet.
2. Du har mødepligt til al undervisning, alle måltider og arrangementer.
3. Du må ikke indtage, være påvirket af eller være i besiddelse af alkohol  
 eller euforiserende stoffer af nogen art. Det gælder også under rejse   
 til eller fra skolen.
4. Piger og drenge må ikke komme på hinandens værelser og gange ud  
 over de aftalte tidspunkter. Sex kan virke krænkende, derfor må det   
 ikke finde sted på Agerskov Ungdomsskole.
5. På Agerskov Ungdomsskole tolererer vi ikke mobning.

Overordnet holdning:
Vær gode mod hinanden, vis forståelse, tålmodighed og tolerance. Skolens 
samvær bygger på ansvar og tillid – vi lægger stor vægt på samarbejde 
mellem elev/ personale.
Ved overtrædelse kan man bortvises!



Post
Al post til eleven bedes adresseret således:
Elevens navn (ikke kælenavne og lign.)
Agerskov Ungdomsskole
Vellerupvej 25
6534 Agerskov

Posten bliver normalt omdelt i forbindelse med middagsmaden. 
(Vær opmærksom på at posten ikke udleverer pakker om lørdagen).

Rygepolitik på AU
Der må ikke ryges på skolens grund. Elever, som ryger, skal have skriftlig 
rygetilladelse.
Det er kun tilladt at ryge på et anvist sted og kun elever, som har rygetilladelse 
må være i rygerskuret!
Elever med rygetilladelse skal have deres ”grej”  til rygning liggende i en ry-
gekasse, som skal være låst inde i et skab på værelset og som kun må hentes 
frem i forbindelse med rygepauser.  
Ved arrangementer ud ad huset, ex. busture, må der kun ryges efter aftale 
med de ansvarlige lærere.
Ser vi en elev, der ikke har rygetilladelse, ryge, kontakter kontaktlæreren 
hjemmet.

Vi har en ressourceperson på skolen, med uddannelse som rygestop-kon-
sulenter, som fra skoleårets start er tilknyttet rygerne. E-cigaretter betegnes 
som cigaretter. Snus er ikke tilladt. 
Rygeren skal indgå i et aktivt forløb, hvor de nedsætter rygning / stopper 
rygning hos os. 

Rygning er et anliggende mellem forældrene og den unge. Vores politik skal 
hindre, at der kommer flere rygere til i løbet af skoleåret. Vi håber desuden, at  
det lykkes at stoppe rygning på AU, men det kræver en stor indsats fra både 
forældre og elev.



Samværsregler
Alle har et medansvar for et godt kammeratskab. Hver enkelt skal vise positivt 
hensyn og hjælpsomhed overfor kammerater, personale og gæster på skolen.
Alle er medansvarlige for at medvirke til, at der ser pænt, rent og ryddelig ud 
på skolen.
Udover, at man naturligvis skal overholde skolens regler, har man altid et 
medansvar for at hjælpe andre med at overholde disse.

Skader 
Hvis du kommer alvorligt til skade, kontaktes en lærer, der tager kontakt til 
dine forældre samt vagtlæge / skadestue. 
Ang. kørsel kontakter vi enten dine forældre eller Agerskov Taxi. 
Læreren vurderer, om der skal en voksen eller en anden elev med. Husk altid 
sygesikringsbevis og mobiltelefon. 

Hvis du ikke kan deltage i de fysisk aktive timer eller morgenløb, aftales det 
med din kontaktlærer. 

Skoletøj
Alle elever tildeles skoletøj, som altid skal være rent og til rådighed på skolen. 
Tøjet anvendes til ex. gymnastikopvisninger. Mister du skoletøjet, skal du selv 
erstatte det.

Skolevejledning
Skolevejledere i skoleåret 2022/23 er Lone, Mette og Karen.
HUSK: Alle elever, der har afsluttet 9. klasse, skal medbringe en kopi af prøve-
beviset for 9. klasse.

Sygdom
Sygdom meldes om morgenen til morgenvagten, hvorefter eleven selv ringer 
og orienterer forældrene om sygdom. Bliver eleven syg i løbet af dagen, 
melder man sig syg til sin lærer eller på kontoret. Her ringer eleven ligeledes 
hjem for at orienterer forældrene. Læreren sørger for at notere og advisere på 
Viggo. 

Når eleven sygemeldt, opholder man sig i sygerummet hele dagen. Eleven 
medbringer egen dyne og pude. Elektriske apparater er IKKE tilladt! Ved diarre 
og opkast hentes eleven hjem hurtigst muligt for at undgå smitte. 



Valgfag
Valgfag er i 3 perioder. De vælges ved skoleårets start, i november og i marts.

Vask
Eleverne har deres eget vaskerum med møntvask og tørretumbler.  Vaskepo-
letter købes på kontoret. Pris pr. vask/tørring er 10 kr. Vaskepulver skal du selv 
medbringe.

Viggo guide
forældre/elev intra - Indtil sommerferien er der kun adgang på Viggo for 
forældre. Åben en browser, tryk: au.viggo.dk

Så kan du logge ind med brugernavn: (dit cpr. Nummer) og password: (dit cpr. 
Nummer)
Så lander du ved dette billede.

Vagtmobilen: 23 11 97 15



Beskeder: nyt fra os og/eller din kontaktlærer.
Begivenheder: kalender for det kommende år. 
(ikke lagt ind endnu, men kommer hurtigst muligt.
Vi åbner op for flere ting, når vi kommer på den anden side af sommerferien.

Ud af huset 
Når der ikke er undervisning eller aktiviteter, du skal deltage i, må du forlade 
skolens område i løbet af dagen. Om aftenen må skolen forlades mellem 
19.30 til kl. 21.30, hvis ikke der er et arrangement. 

Weekend - udrejse 
Det er muligt for dig at ”splitte” weekenden op således:
Første halvdel fra fredag til lørdag og anden halvdel fra lørdag til søndag. 
Skiftet mellem de 2 dele er kl. 16.00 lørdag eller efter nærmere aftale med 
lørdagsvagtlæreren. 
I specielle weekends med gymnastikopvisninger eller sportsarrangementer 
kan du få lov til at ”komme og gå” i løbet af weekenden. I fælles weekends kan 
man ikke få fri. 

Hvis du har fået besked på at blive lidt ekstra på grund af manglende lektier, 
morgenløb eller rengøring, betyder det,  du får senere fri. Der tages her ikke 
hensyn til eventuelle kørselsordninger. 

Når du kommer tilbage fra weekend
Når du ankommer, mellem kl. 19.00 og 21.30, skal du forbi lærerværelset, hvor 
du igen tjekker ind på AU. 
Dine forældre skal kontakte skolen telefonisk (ikke på telefonsvarer) mellem 
kl. 19 og 21.30 og meddele, hvis du ikke kommer tilbage efter weekenden.



FÆLLES REJSER

PARIS 
Er du til storby med masser af kultur og romantisk 
stemning? Så er turen til Paris noget for dig! Paris 
er meget mere end bare en romantisk by med store 
modehuse. For her gemmer sig moderne arkitektur, 
fed gadekunst, gadesælgere, markedspladser, musik, 
historier, fransk madkultur samt gys og grufuld historie 
i katakomberne. Når solen så går ned, skal vi en tur 
igennem byen for at se den tænde op på ny.

LONDON
Londons historie og engelsk kultur. Du skal stifte 
bekendtskab med engelsk kultur herunder drama, 
musik, sport, historie og storbyliv. Vi besøger 
historiske steder i London og så vil eleverne lære at 
færdes i en storby. Vi håber desuden at kunne opleve 
en musical og/eller en fodboldkamp fra Premier 
League. Eleverne vil også få mulighed for at opleve 
den pulserende storby på egen hånd.

Uge 45 
I skoleåret 22/23 kan du ønske i mellem disse to destinationer til rejsen i 

uge 45. Skilejrskole i uge 3, flytter hele skolen til Norge. 
Du vil inden skolestart få mere information omkring rejser i uge 45. 

Uge 3 Ski-lejrskole vil i skoleåret gå til Hemsedal, som vi har 
haft stor tradition for at besøge. Vi er velkendte med 
området og er vilde med de faciliteter områder tilbyder. 
Eleverne vil bo i hytter á 8 person, hvor de selv står for at 
lave mad hver dag.  Der vil på turen være undervisning på 
ski, varm kakao på pisten og gymnastik i sneen. 



   

 
Kære forældre til børn som går på 
 Agerskov Ungdomsskole.  
 
 
 
Rødekro den 10. februar 2022  
 
 
Jeg er forsikringsmægler på skolen, og vil her kort orientere jer lidt om, hvad I skal huske vedr. 
jeres forsikringer.  
 
 
Elevens genstande er ikke omfattet af skolens forsikring, det hører ind under jeres private 
indboforsikring, så selv om det er på skolen skaden sker, så er det jeres private indboforsikring, 
der skal behandle skaden.  
 
 
Skolen har ingen ulykkesforsikring som omfatter eleverne, så det er vigtigt, at i som familie har 
tegnet ulykkesforsikring for børnene.  
 
 
Der er jo en del rejser i løbet af skoleåret. Det er vigtigt at i som forældre har tegnet rejseforsikring 
incl. afbestillingsforsikring som omfatter jeres barn på skolen. Skolen har ikke tegnet forsikring for 
eleverne. Og det er meget vigtigt at rejseforsikringens geografiske område er hele verden og den 
skal dække ved sport eks. skiløb - svømning – dykning mv.  
 
 
Skolen har tegnet ansvarsforsikring for deres ansatte, hvis de pådrager dem noget 
ansvarspådragende.  
 
 
 
 
Venlig Hilsen  
 
Peter Aaskov  
Forsikringsmægler  
Tlf. 40 42 65 33  
Email: paa@danskforsikring.dk 
 
 
 



DYNE, PUDE & TOPMADRAS (80X210 cm) 

NYT & SEJT SENGETØJ

AIRPODS // HØRERTELEFONER

ALT DIT YNDLIGSTØJ // VASKETØJSKURV TIL DET BESKIDTE TØJ

CYKEL & CYKELHJELM // & MÅSKE RULLESKØJTER

SOLBRILLER & SMYKKER

REGNTØJ, GUMMISTØVLER & GODT FODTØJ

BADETØJ &  SPORTSTØJ // HÅNDKLÆDE

MASSER AF RENE UNDERBUKSER & STRØMPER 

BILLEDER AF DIN FAR, MOR, LILLEBROR, VENINDERNE & HAMSTER.. 

DIN YNDLINGS BAMSE // JO DET KAN MAN GODT 

KLIPKLAPPER // IT’S A MUST

NUDLER OG SKÅL TIL AT SPISE AF // & KOP TIL VARM KAKAO

PRINGLES CHIPS 

REFLEKSVEST

HYGGESOKKER // DE BILLIGE - DE BLIVER VÆK I SPRINGCENTRET!

KAKAOPULVER & CHAILATTE

LYSKÆDE TIL VÆRELSET

DEN STORE HOODIE

SYGESKIRINGSBEVIS

SOVEPOSE & LIGGEUNDERLAG

SPORTSSKO // TIL INDENDØRS OG UDENDØRS BRUG

VÆKKEUR // KAN VÆRE AT DU FOR TAGE MOBILEN

TOILETTING & TANDBØRSTE

PAKKELISTE
til et ar fyldt af magio




