
Telefonnumre 

 
Kontor           74 54 11 29                       vgie@vgie.dk 
 
Allan Andersen AA 29 27 11 29                        aa@vgie.dk 
Anders Post AP 26 24 30 05 ap@vgie.dk 
Anne Sonne Mortensen AM 22 35 89 58 am@vgie.dk 
Annemette Hald AN 22 33 18 02 an@vgie.dk    
Annika Hundebøl AH 23 98 37 30 ah@vgie.dk 
Carsten Hansen CH 51 78 30 98 ch@vgie.dk 
Celina Hansen CE 50 95 21 82 ce@vgie.dk 
Charlotte Poulsen CP 61 77 87 25 cp@vgie.dk 
Christian Brix CB 24 40 28 04 cb@vgie.dk 
Claus Carstens CC 22 81 28 92 cc@vgie.dk 
Helle Martensen HM 25 32 88 60 hm@vgie.dk 
Henrik Iversen HI 20 94 53 59 hi@vgie.dk 
Jacob Petersen JP 40 41 10 80 jp@vgie.dk 
John Byg JB 22 92 41 35 jb@vgie.dk 
Ken Nielsen KN 20 27 53 54 kn@vgie.dk 
Lau Mortensen LM 30 45 12 06 lm@vgie.dk 
Lasse Timmerby Holm LTH 20 53 43 45 lth@vgie.dk 
Lea Østergaard Iversen LI 20 67 27 99  li@vgie.dk 
Line Løftgaard Knudsen LK 26 35 09 98  lk@vgie.dk 
Louise Schubert Vesterlund LV     28 96 18 19 lv@vgie.dk 
Martin Jacobsen MJ 28 15 89 30 mj@vgie.dk 
Mathias Skytthe MS 42 74 02 04 ms@vgie.dk 
Mikkel Møller MM 28 70 03 96 mm@vgie.dk 
Morten Panikovski MP 23 25 22 78 mp@vgie.dk 
Rosa Eberhardt RE 24 89 41 35 re@vgie.dk 
Tina Blankschøn  TB 51 25 94 51                     tb@vgie.dk   
Thomas Andersen TA 28 10 93 29 ta@vge.dk 
Tommy Mikkelsen TM 20 24 11 29 tm@vgie.dk 
 
 
Internt net: www.vgie.viggo.dk 
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Når så mange mennesker er samlet på et sted, opstår der naturligt et behov 
for et sæt regler. Vi forsøger at begrænse antallet af regler; men der er på 
skolen et sæt grundregler der skal følges.  
 
Vi forventer at du kan disse udenad: 

• Vi tolererer ikke mobning. 

• Vi forlanger en pæn omgangstone, og at du retter dig efter de anvis-
ninger du får fra personalet. 

• Du har mødepligt til undervisning, arrangementer og måltider.  

• Piger og drenge må ikke komme på hinandens afdelinger, med min-
dre dette finder sted på aftalte tidspunkter. 

• Skolen er røgfri. (gælder også snus og E-cigaret) 

• Du må ikke indtage, være påvirket af eller være i besiddelse af alko-
hol eller euforiserende stoffer af nogen art. Dette gælder også under 
transport til og fra skolen. Overtrædelse medfører bortvisning. 

Vær opmærksom på at skolen forbeholder sig ret til at ophæve samarbejdet 
– bortvise dig – hvis skolens regler og anvisninger ikke overholdes. 
Man skal ikke være verdensmester for at gå på VGIE, men vi forventer, 
at du yder det, du kan. Både i det boglige, idrætten, rengøring og alle an-
dre steder på skolen. Ligeledes forventer vi at du bidrager til at VGIE skal 
være et godt og positivt sted for alle, såvel elever som personale. 

Dagligdagen 
6.45-07.45 Morgenmad i to hold 
07.45-8.00 Bad, børste tænder 
08.00-09.30 1. og 2. lektion (linjeblok eller boglige timer) 
09.35-10.25 Samling 
10.25-11.00 Værelsestjek og Forfriskning  
        (man skal være på værelset til der er tjekket)  
11.00-12.30 3. og 4. lektion 
12.30 Middagsmad i to hold  
13.30-16.05 5.-7. lektion 
16.05 Forfriskning 
16.25-17.55 8. og 9. lektion (linjeblok) 
17.30-18.30 Aftensmad i to hold 
18.30-19.30  Rengøring på afdeling og derefter stilletime  
  (på værelset eller lektiecafé) 
19.30-21.20 Fritid 
21.20-21.45 Forfriskning 
21.45 Fællesområde-rengøring (alle andre på egen afdeling) 
22.30 Alle på eget værelse 
23.00 Alt lys slukket, mobil og computer slukket. 

Sygdom  
Kl. 6.45 kan man melde sig syg til morgenvagten på kontoret. Vi forbeholder 
os ret til at sige nej. Bliver man syg senere, skal det gå gennem den lærer 
du har i timen eller har tilsyn. Er du syg – er du det hele dagen og vi anbefa-
ler at du tager hjem og bliver rask. Hvis du har langt hjem eller ikke kan blive 
afhentet, skal du ligge på ”sygehuset” i lokale H. Du skal medbringe dyne, 
pude og lagen (skal på) og du må medbringe en bog og telefon, men ingen 
ipads, computere og lign. Din værelseskammerat skal bringe mad til dig. Du 
må ikke have besøg når du er syg. Du skal selv finde ud af, hvad du har for 
af lektier til næste dag (brug VIGGO). Lærerne vil kigge til dig i løbet af da-
gen. Kl. 21.45 kommer aftenvagten forbi og giver dig lov til at gå tilbage til af-
delingen. 
Ved hjernerystelse sender vi eleven hjem, hvis der er brug for ekstra opsyn. 
Ved sygdom i weekender - hvis man ikke kan komme på skolen søndag af-
ten, skal man ringe til skolens lærerværelse mellem 18.00-21.30 søndag af-
ten. Det er IKKE nok at skrive til kontaktlærer. 
 
Udetid 
Man må være ude i byen indtil kl. 18.30. 
Efter kl. 18.30 kan man ikke gå i byen – heller ikke i forbindelse med fod-
boldkampe og andre arrangementer. 
 
Værelsesbyt 
Vi bytter værelseskammerat to gange i løbet af året. Man bytter indenfor af-
delingen, og det er lærerne som trækker lod om sengepladserne. Vi bytter 
ikke værelser på andre tidspunkter. 
 
Weekender 
Du er velkommen til at blive på skolen i weekenderne. Nogle weekender er 
blive-weekender, andre weekender er skolen lukket. Se kalenderen. 
Man melder sig til en halv weekend eller hele weekenden. I weekender gæl-
der ofte lidt andre regler, men det vil du få oplyst af weekendvagten. Har du 
intet andet fået at vide, gælder de dagligdags regler. 
Tirsdag inden kl. 11.00 udfyldes weekendlisten senest. 
Man kommer retur søndag ml. kl. 18.00 og kl. 21.30. Kl. 21.30 er der fælles-
samling i spisesalen, hvor man har mødepligt.  
Der er kun aftensmad til weekendeleverne søndag aften, så kommer du 
hjemmefra skal du have spist hjemme. 
 
 
 
 
 
 



Måltider 
6.45-7.45  Morgenmad - mødepligt og faste pladser 
10.45 Forfriskning – frivilligt 
12.30 Middagsmad – mødepligt og faste pladser 
16.05 Forfriskning – frivilligt 
17.30 Aftensmad – mødepligt og faste pladser 
21.20 Forfriskning – frivilligt 
 
Nøgler 
Du får udleveret en nøgle til værelset og en brik til cykelskur. 
Nøgler og brik er dit ansvar og en ny koster 200,- kr. pr. del. 
 
Rengøring 
Du skal hjælpe til med at holde skolen m.h.t. rengøring. Vi har daglig rengø-
ring og ugerengøring hver torsdag. Ugerengøring er mere grundigt. Her stø-
ver vi af og vasker gulv etc. 
Værelser – se plan på opslagstavle. 
Afdelinger – se plan på opslagstavle 
Fællesområder – se plan i området 
Man forlader ikke sit område/værelse før man er tjekket. 
 
Skoletøj 
Her på VGIE får man som elev: 
En linjepakke + et skolesæt + en gymnastikdragt + taske.. 
Dette tøj skal man altid have på skolen, så det kan bruges når vi skal til ar-
rangementer, stævner og lign. Dette tøj skal man altid have på når vi skal ud 
af huset. Har man flere kampe i løbet af ugen, så kan man gå sammen og 
bruge skolens vaskeri. 
 
Skolevejledning 
Lea og Allan er vores skolevejledere. Skolevejlederne hjælper med at vide-
reføre uddannelsesbogen, udfylde uddannelsesplan, papirer ang. ungdoms-
uddannelse, brobygning og evt. praktik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalender 
Det er til alle tider vores kalender på VIGGO, der gælder. I tiden op til skole-
start bruges nedenstående feriekalender.  
 
7. aug. Skolestart ca. kl. 18.00 

24. sept.  Forældredag  

25. sept.  Efterskolernes dag (mødepligt)  

29. sept. Forlænget weekend – eleverne fri ca. 16.05. 

14. okt.  Efterårsferie – fri ca. kl. 19 – fra VGIE til Elevfest 

18.-19. nov. Gymnastikdøgn. Mødepligt fredag – lørdag eftermiddag -  

  Elevfest lørdag 

21. nov. Forlænget weekend – møde mandag d. 21. ml. 18.00-21.30 

21+25/11 Forældresamtaler 1A, 1B (eftermiddag + aften) 

2. dec. Forældresamtaler 1C (aften) 

20. dec. Juleafslutning med forældre og juleferie – Fri ca. kl. 18.00  

2. jan. Elever møder efter juleferie ml. kl. 18.00-21.30.  

19. jan. Fri – hjem og pakke til skitur, fri ca. 16.05 

22. jan. Afgang skitur – eleverne møde ind ca. kl. 14.00. 

28. jan. Hjemkomst fra skitur ca. kl. 12.00 – herefter fri. 

10. feb. Elever fri ca. kl. 15.00 – Vinterferie  

20.-24. feb. Gymnastikuge. Afsluttende med forældreopvisning 

Marts Gymnastikopvisninger – kun mødepligt til opvisninger 

 En weekend i marts er gymnastik-weekend – alle mødepligt 

 Til gengæld er der to ekstra fridage efter gymnastik-weekend 

27-31. marts  Linjetur. Forskellige afgangstider, men samme uge 

  Nogle linjer kan have afgang i weekenden d. 25.-26. marts 

3.-5. april. Skoledage før påske – alle mødepligt  

Start maj Elevmøde – undervisning, opvisning og mødepligt - Elevfest 

18. -21. maj Kr. Himmelfartsferie – Fri onsdag kl. 16.05 

23. juni Sidste skoledag – afslutning ca. kl. 15.00-19.00 

  



Badning 

Eleverne bader på afdelingerne om morgenen – der er varmt vand til kl. 11.00. 
Efter dette tidspunkt kan der bades i hallen. Piger klæder om v. fodboldrum-
met – drengene bruger begge omklædningsrum ved Hal 1.  

 
Cykel, -hjelm, -lygter og -lås 
Vi bruger cykelhjelm, når vi cykler mange sammen og udenfor Vojens by. 
Derfor skal du altid have en hjelm på VGIE. Desuden skal du have cykellyg-
ter og en godkendt lås på din cykel. LÅS ALTID din cykel, gerne med kæde-
lås, så cyklen er låst fast i stativet – også i cykelskuret. Vi har oplevet tyveri 
fra skuret. 
 
El-apparater 
Du må ikke medbringe kogekedel, toaster eller andre køkken-el-artikler, samt 
store højtalere (ingen Soundbox). Der er TV på alle afdelinger, så sådanne 
må heller ikke medbringes. 
 
Forældredag/-samtaler 
Vi indbyder alle forældre til et forældrearrangement, hvor vi vil vise lidt af ele-
vernes hverdag. Her bliver der også en lille snak med en lærer om elevens 
trivsel. Herudover har vi to forældresamtaler om både det boglige og trivsel. 
 
Fri fra undervisning 
Se skolekontrakten. Man kan evt. få fri, hvis forældrene henvender sig til 
kontaktlæreren. Det er kontaktlærer, der skal give fri – ikke kontoret.  
Hvis man skal have fri til ferie eller andre længerevarende ting, henvender 
forældrene sig til forstanderen.  
Fri fra opvisninger er som udgangspunkt ikke muligt, men ved specielle for-
hold henvender man sig til en af gymnastiklærerne. Hvem der skal rettes 
henvendelse til, informerer vi om via en besked når sæsonen nærmer sig. 
Kommunikation med skolens lærere sker via VIGGO eller pr. telefon. 
Husk at være i god tid. Vi forbeholder os ret til at sige nej. Efter kl. 20.00 be-
des man henvende sig til aftenvagterne på 74541129 – lærerværelset. 
Ved sygdom i weekend, så eleven ikke kan møde søndag, bedes man ringe 
til lærerværelset søndag efter kl. 18.00 og tale med søndagsvagten. 
 
Fødselsdag 
Når du har fødselsdag, fejrer vi det, ved at vi synger fødselsdagssang for dig 
til samling. En gang om måneden holder vi stor fødselsdag til middag, hvor vi 
flager og eleverne, der har haft fødselsdag i denne måned, er med til at be-
stemme menuen. 
Hvis far og mor har lyst til at komme forbi på ens fødselsdag, er de meget 
velkomne.  
 

Hallerne 
Ryd op efter dig selv. 
Ingen sko i spejl og springcenter. 
Man ligger ikke i springgravene. 
Ingen trampolinspring uden der er en springlærer til stede. 
Ingen udendørssko i Hal 1 og 2. 
Ingen adgang i hallerne, når de er lejet ud. 
 
Idrætskampe 
Vi deltager i mange kampe og stævner i løbet af året. De ligger ofte på hver-
dagsaftner. Forældre er velkomne til at komme og kigge/heppe. 
Det er dit eget ansvar at holde dig opdateret med lektier og desuden at få 
disse lavet. Aftal også med værelseskammeraten, hvis du har tjanser. 
Når vi hepper på hinanden, sker det altid i en positiv ånd. Vi hepper ikke ne-
gativt på modstandere. 
 
Kontaktlærer 
Alle elever har en kontaktlærer, som er talerøret til hjemmet. Kontaktlæreren 
kan du bruge, når du er ked af det, når du skal have fri eller når du bare har 
lyst til at snakke. Forældre er altid velkomne til at kontakte kontaktlæreren, 
hvis der er tvivlsspørgsmål og lignende. 
Man kan ikke forvente at kontaktlæreren svarer efter kl. 20.00, men man kan 
altid få fat i skolen på 74 54 11 29 
 
Kontoret 
Bente og Line hedder vores to sekretærer, som kan kontaktes alle hverdage 
mellem kl. 09.00-14.00 på 74 54 11 29. 
 
Medicin 
Hvis du bruger medicin som vi skal vide noget om, skal du gå til din kontakt-
lærer. Vi kan opbevare din medicin for dig. Vi udleverer ikke håndkøbsmedi-
cin. 
 
Mobiltelefon 
Må kun bruges på værelset og afdelingen. Må godt medbringes på ture ned i 
byen, men direkte tilbage på værelset. 
Nogle gange må den medbringestil undervisning, på ture, kampe og. lign, 
men du skal have lov af den ansvarlige lærer inden. Vi forbeholder os ret til 
at inddrage den i 1-2 dage, hvis reglerne ikke overholdes. 


