
 

Følgende skal medbringes fra skoleårets start: 

o Kopi af årskarakterer/prøvekarakterer fra afgivende skole. For 10. klasses elever kopi af 9. klasses 

afgangsbevis. 

o Det gule sygesikringsbevis. Opbevares af eleven. 

o Det blå EU-sygesikringskort (bestilles hos Borgerservice). Opbevares af eleven. 

o Integrationselever: Opholdskort og gerne fremmedpas.  

o Elever, som ikke er fra Ringkøbing-Skjern kommune, bedes medbringe et rejsekort. 

o Mindst 2 stk. stræklagener til boksmadras (90x200x45 cm) – du skal både have lagen på 

boksmadrassen og på topmadrassen.  

o Rullemadras (90x200) 

o Dyne, pude og mindst to sæt betræk 

o Evt. sengetæppe 

o Håndklæder 

o Toiletartikler 

o Evt. bøjler til tøj 

o Vasketøjskurv- eller pose 

o Sovepose 

o Liggeunderlag 

o Et krus/glas til vandautomaten 

o Et krus/glas til værelset 

o En cykel som er lovlig og velfungerende 

o Cykellygter 

o Cykelhjelm (skal bruges på fællesture) 

o Skoletaske og skriveredskaber 

o Lommeregner (Texas TI30XB kan bestilles på skolen til 150 kr.) 

o Idrætstøj (der kan bestilles et sæt på skolen med logo og navn) 

o Idrætssko til indendørs brug 

o Idrætssko/løbesko til udendørs brug 

o Tøj til tømmerflådeturen: Et sæt gammelt tøj (f.eks. nylon) og et par gamle sko 

o Evt. fodboldstøvler og benskinner 

o Refleksvest (til morgenløb) 

o Bibel (kan bestilles på skolen til 280 kr.) 

o Sangbogen ”Fællessang 4” (LogosMedia 2017 – kan bestilles på skolen til 150 kr.) 

o Ordbøger: Skolen abonnerer på de nødvendige elektroniske ordbøger. 

o Vi anbefaler, at alle elever medbringer bærbar computer (men kun én) for at få optimalt udbytte af 

undervisningen. Skolen har abonnement på Microsoft Office 365, så eleverne gratis kan installere 

og bruge det. Det hjælper vi med ved skolestart. Stationær computer og ekstern skærm må ikke 

medbringes. 

OBS: Elever på Sædding Efterskole får 20% rabat hos Sport 24 Skjern på de fleste varer. Se rabatkupon. 

OBS: Lærertyggegummi/klæbemasse må ikke medbringes, men skal købes på skolen. 

Det er en god idé at mærke alle ejendele med navn.   
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