Praktisk information

Velkommen som elev på Højskolen Skærgården.
Vi glæder os til at være sammen med dig og håber, at du får et
rigtigt godt ophold.

Indkvartering
Når du ankommer, får du et værelse med eget toilet og bad. På værelset er der seng
med rullemadras, reol, skrivebord og stol. I huset har du adgang til fælleskøkken, tvstue og vaskemaskine. Vi kan anbefaler, at du medbringer din egen dyne og pude.
Depositum
Ved tilmelding skal du betale et depositum på 2.000 kr. som dækker udlevering af
nøgle og vaskekort samt evt. slutrengøring. Når du er rejst hjem og vi har modtaget
nøgle og vaskekort og værelset er godkendt (dvs. klar til at den næste kan flytte ind),
overfører vi pengene til din konto. Derfor skal vi have oplyst dit kontonummer.
Vask
Der er en fuldautomatisk vaskemaskine i hvert elevhus, som også sørger for
vaskepulver og skyllemiddel. En vask koster 20 kr. Du får udleveret et vaskekort på
kontoret, hvor du indsætter penge efter behov. Tørretumbling koster ca. 12 kr. Der er
også mulighed for at hænge tøjet til tørre ude eller på små stativer.
Du skal medbringe
Sygesikringsbevis, sengelinned, håndklæder, idrætstøj og –sko til både inde og ude.
Sengetøj og håndklæder kan lejes for 100 kr. for hele perioden. Vask står du selv for.
En vask koster 20 kr. inkl. sæbe m.v. Penge indsættes på vaskekortet, som så bruges i
maskinen. Medbring også selv håndsæbe.
Du kan medbringe
Cykel, computer – der er trådløst net de fleste steder, sengelampe, badetøj, bøjler, evt.
yogamåtte (hvis du gerne vil ligge på din egen) samt et tæppe.
Internettet i elevhusene
Er kun dimensioneret til at tjekke mails, Facebook o.l. og ikke til at downloade eller
streame film og se TV på nettet. Vis hensyn 
Kontaktlærer
Du får en kontaktlærer, som du har en samtale med hver uge. Det er en højskolelærer
med bred livserfaring og særlig viden på forskellige områder.
Flytning/adresseændring
Du skal ikke melde flytning til folkeregisteret, kun til Post Danmark.
Forsikringer
Højskolen har INGEN forsikringer, der dækker dig under opholdet. Hverken indboeller ulykkesforsikring. Du skal altså selv være forsikret, også for skader der opstår
uanset hvor og hvordan i undervisningen, i køkkenet, i træningslokalet og ude. Husk
at meddele forsikringsselskabet din midlertidige opholdsadresse.
Indkøb
Nærmeste indkøbsmulighed findes i byen Lind, som ligger ca. 3 km fra højskolen.

Transport
Der er begrænsede muligheder for offentlig transport. Bus nr. 11 går mellem Herning
og Brande og standser tæt på højskolen. I weekenderne kører bussen dog kun til Lind.
Se køreplanen på www.midttrafik.dk. Fra Herning er der tog- og busforbindelser til hele
landet. Prisen for en taxa mellem Herning og højskolen er ca. 150,-.
Brand
Når du er blevet indkvarteret, bedes du orientere dig om placering af brandalarm,
slukningsudstyr og flugtveje. Læs venligst opslaget vedr. brand på værelset. Lyder
brandalarmen skal du bevæge dig ud i Femkanten, hvor det tjekkes, at alle er kommet
i sikkerhed. Brandalarmen lyder kun i elevhusene. Ring derfor 112 ved brand.
Gæster
Du må gerne have overnattende gæster i weekenden. Det koster 100 kr. pr. døgn for
overnatning og mad. Børn under 12 år er ½ pris. Et måltid koster 35 kr. Sengetøj og
håndklæder til gæster kan lejes for 100 kr. Tilmelding og betaling på kontoret. Gæster
på hverdage skal aftales med en lærer og de deltager så i dagens program. Det er ikke
muligt at have gæster de første to uger, hvor der er startet et nyt hold (undtaget børn).
Vagtlærer
På hverdage står én af lærerne for en aftenaktivitet. Lørdag udleveres posten i
forbindelse med aftensmaden. Søndag er der aktivitet om eftermiddagen.
Skema og temauger
Dit ophold består af et antal 6 (eller 7) ugers perioder. Hver periode indeholder en
temauge, hvor der ikke er almindelig undervisning og heller ikke kontaktsamtaler.
Her arbejder vi projektorienteret, og der er typisk udflugt én af dagene.
Helligdage
På helligdage er der ingen undervisning. I stedet er der en aktivitet eller en udflugt og
fælles spisning på højskolen om aftenen.
Køkkenvagter
Alle elever indgår i en turnus omkring opvask efter frokost og middagsmad samt ved
anretning af aftensmaden. Som køkkenvagt skal du møde i køkkenet kl. 12.30 til
middag og kl. 17.30 til aftenvagten, om søndagen kl. 17. Du kan på opslagstavlen se
dine vagter to uger frem. Du er selv ansvarlig for at finde en afløser, hvis du er
forhindret. Hvis en køkkenvagt mangler, er det husets ansvar at finde en afløser.
Rengøring
Eleverne er i fællesskab ansvarlige for rengøring i elevhusene samt de lokaler, der
kan anvendes i fritiden: I træningslokalet skal der vaskes gulv og toilettet gøres rent.
På det kreative værksted skal trægulvet fejes, flisegulvet vaskes og badeværelset
gøres rent. Generelt skal lokaler efterlades opryddet efter både undervisnings- og
fritidsbrug.

Søen
I højskolens sø er der mulighed for at bade, sejle og fiske. Al sejlads foregår iført
redningsvest, som findes i et lille skur beliggende ved søen. Værelsesnøglen passer til
skuret, ligesom den passer til kanonerne, som ligger aflåst. Husk at låse igen. Al
færdsel på og omkring søen foregår på eget ansvar.
Værelseseftersyn
Vi tjekker værelserne hver 6. uge for bl.a. indeklimaet. Vi forventer, at du holder dit
eget værelse og deltager i en hovedrengøring af elevhuset hvert kvartal.
Slutrengøring
Når du rejser igen, skal du forlade dit værelse opryddet og rengjort. Gulvet skal
støvsuges og vaskes, alle flader skal tørres af og badeværelset skal rengøres.
Billeder og fotografering
Mange elever betragter højskolen som en ”helle”, hvor man for en periode har trukket
sig tilbage fra dagligdagen. Derfor ytrer en del også ønske om ikke at blive
fotograferet, og slet ikke lagt ud på sociale medier. Vi beder alle respektere dette.
Hvis højskolens lærere fotograferer, er det kun til intern brug på holdet.
Rygning
Rygning er ikke tilladt inde, hverken på højskolen, i elevhusene eller på eget værelse.
Alkohol
Alkohol er ikke tilladt på hverdage, og kun med måde fredag og lørdag aften.
Nøgler
Værelsesnøglerne bruges også til gymnastiksalen, kreativt værksted, terrasse m.m.
Husdyr
Husdyr kan ikke medbringes på et højskoleophold, men kan dog komme på besøg.
Mødepligt
Der er mødepligt til undervisning, køkkenvagter, kontaktsamtaler og husmøder.
Betaling og bindingsperiode
6 uger før kursets start skal du betale for de første 4 uger, som samtidig er prøvetid.
Herefter betales der forud for 4 uger ad gangen. Efter prøveperioden kan opholdet
ikke afbrydes midt i en skemaperiode. Hvis du ønsker at forkorte dit ophold, skal vi
vide dette senest to uger før næste skemaperiode. Ved 6 ugers ophold skal hele
beløbet betales senest 6 uger før start og der er ingen prøveperiode. Betaling til
Vestjysk Bank: 7604 og konto nr. 1303215.
Nyttige telefonnumre
Kontoret: 97 12 43 90. Vagtlægen: 70 11 31 31. Herning Taxa: 97 12 07 77. I hus B
findes nødtelefon til at ringe 112. Vi håber du får et rigtig godt ophold 

