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Vagtskema og nattevagt på Tjele Efterskole 
Tilsynet varetages af forskellige personer i løbet af døgnet og ugen, og alle elever registreres i vagtbogen. 
06.30 til 08.00 er der køkkenpersonale. 
08.00 til 18.00 er der undervisende lærere og køkkenpersonale 
18.00 til 23.15 er der to vagtlærere og forstanderen. 
23.15 til 06.30 er der én ekstern vågen vagt og forstanderen som kan kontaktes 
I weekenden er der én vagtlærer hvis der er under ca. 30 elever og to hvis der er flere. 
Mindst én vagtlærer overnatter fredag nat og lørdag nat. Som oftest er forstander til stede i 
forstanderboligen. 
Søndag nat betjenes som hverdage. 
Vagtlærerne forestår på hverdage aktiviteter og registreringen af elever på skolen. 
Vagtlæreren registrerer i tidsrummet mellem 22 og 23, at hver enkelt elev er på sit værelse, med 
udgangspunkt i vagtbogen. Skolen kan således altid dokumentere, hvilke elever der er i dens varetægt. 
Aftenrunden udføres som oftest af to vagtlærere, som ud over registreringen også har lejlighed til at 
forberede eleverne på den snarlige sengetid, og at dagens aktivitetsniveau er på vej ned, så det bliver 
muligt at gå til ro kl. 23. 
I vagtbogen findes alle aftaler med hjemmet, eller andre årsager til at en elev ikke er til stede på skolen. 
Opgaven forsøges færdiggjort til kl. 23. Vagtlæreren afkrydser hver enkelt elev på en ajourført liste over 
tilstedeværende elever, og kontakter hjemmet inden kl. 24, hvis der er uoverensstemmelser. Listen 
opbevares på lærerværelset, og kan om nødvendigt bruges i tilfælde af ulykker eller natterend. 
På hverdage skal eleverne være i eget hus kl. 22, på eget værelse kl. 22.30 og være gået til ro kl. 23.00. Der 
må ikke være tændt lys (bortset fra en svag natlampe) eller elektroniske apparater som kan distrahere og 
udsætte tidspunktet for, hvornår eleven falder i søvn (computere, mobiltelefoner osv.) 
Eleven skal være iført passende nattøj, så eventuel inspektion kan foregå uden at hverken elev eller lærer 
føler sig krænket. Efter kl. 23 overtager en ekstern vågen vagt opsynet med elevfløjene og påpeger, hvis der 
ikke er ro på det angivne tidspunkt. Hvis vagten ikke kan opnå tilstrækkelig og passende reaktion, kan 
forstanderen tilkaldes. Natterend opfattes som en alvorlig forseelse, da det forstyrrer mange andre elever 
og ofte har efterfølgende virkninger. Den eksterne nattevagt er uddannet med førstehjælp og har 
endvidere mulighed for at tilkalde forstanderen, hvis der er særlige forhold, der skal klares i løbet af natten. 
Eleverne orienteres om reglerne, og det forklares hvorfor de er vigtige og hvorfor skolen sætter hårdt ind 
over for natterend og brug af computere efter kl. 23. Vagtlærer og forstander arbejder i perioden 22 til 23 
med forskellige sanktioner mod overtrædelse, spændende fra en mindre "eftersidning" til et 
længerevarende ophold på sovesal. Hvis disse foranstaltninger ikke giver det ønskede resultat, bliver 
hjemmet kontaktet. 
Tjele Efterskole har som en af de få efterskoler ansat en ekstern vågen vagt. Skolen ligger midt mellem to 
jyske provinsbyer på en befærdet vej. Skolens bygningsmasse ligger spredt på et åbent område, og det er 
vores erfaring, at vagtordningen både skaber ro på området uden for husene, såvel som indenfor. Vagten 
er veluddannet og certificeret, og kan yde uvurderlig hjælp i nødsituationer. Vagtlærerne kommunikerer 
med den eksterne vagt inden de afslutter aftenens arbejde kl. 23.15. Der er således en meget høj grad af 
sikkerhed på skolens område. 
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