Tjele oktober 2015

Dagens forløb på Tjele Efterskole

Dagens forløb er nøje beskrevet i en række dokumenter der findes under Efterskolelivet på skolens
hjemmeside.
I den følgende tekst kan man læse en generel fremstilling af dagens forløb.
Morgenen starter med at eleverne selv står op og kommer til morgenmad. Morgenmaden består af
klassiske produkter og hjemmebagt brød, mælk, kaffe/the osv. Skolen anbefaler på det kraftigste at
eleverne spiser morgenmad, men der er ikke mødepligt. Morgenmaden kan indtages fra 07 til 07.55.
Hvis man har behov for at blive sygemeldt, foregår dette på Skolemors kontor mellem 7.30 og 8.00.
Alle elever samles til morgensamling kl. 8.00. Det gælder også, selv om man skulle være skemafri fra
morgenen af. De elever, der venter på Skolemor kl. 8, følges med hende til morgensamling.
Morgensamlingen, der varer et kvarter er en del af undervisningen og varetages af 2 lærere. Indholdet kan
være meget forskelligt, men tager udgangspunkt i dagens nyheder, der alt efter indhold, ses i længere eller
kortere tid. Derudover kan det være aktuelle hændelser på skolen eller generelle emner, der har med livet
på en efterskole at gøre. Der er altså fokus på den personlige udvikling, samspillet med en større gruppe og
aktiv deltagelse i samfundsdebatten.
Efter morgensamlingen går eleverne direkte til klasserne, hvor de forinden har sat skoletasker og
computere, så man kan gå i gang med undervisningen.
Kl. 9.45 er det tid til formiddagskaffe med hjemmebagt brød og god tid til at snakke og hygge. Pausen
slutter 10.15 og dagen fortsætter med undervisning til kl. 11.50 hvor man begiver sig til varm middagsmad.
Middagsmaden serveres på kantinemaner. Eleverne øser selv op og sætter sig med vennerne som man har
lyst til. Middagsmaden foregår i en rar atmosfære, hvor der serveres almindelig og varieret kost. Skolens
medarbejdere spiser med i samme tidsrum. Maden bliver lavet i løbet af formiddagen af køkkenpersonalet
og et antal køkkenelever. Det er en tjans der går på tur, så alle oplever hvordan det er at lave mad.
Undervisningen starter igen kl. 12.30 og fortsætter til aftensmaden, bortset fra eftermiddags serveringen. I
løbet af eftermiddagen har eleverne både almindelig undervisning, valgfag og linjefag. Linjefagene ligger
sidst på eftermiddagen og kan i nogle tilfælde fortsætte om aftenen efter aftensmaden.
Aftensmaden starter kl. 18 og der serveres brød og pålæg samt lune retter. De lune retter stammer fra det,
der ikke blev spist til middag, og de er meget populære. Herefter er der mulighed for aftenservering og
diverse aktiviteter. Kl. 22 skal man være i eget hus, kl. 22.30 på eget værelse og kl. 23 skal alle være i seng
for at sove.

