
Forår 2010

Velkommen  til 
Egå Ungdoms-Højskole 

Vi ses den 2. januar  
Se program på bagsiden 

Efterårsholdet 2016



Kære kommende højskoleelev 
på Egå Ungdoms-Højskole.

Vi vil byde dig hjertelig velkommen til kur-
set den 7. august 2016

Vi vil her i denne folder fortælle dig lidt 
om, hvordan det er at gå på højskole. Her-
udover er der nogle praktiske oplysninger, 
du skal læse.

Skolens værdigrundlag

På Egå Ungdoms-Højskole lægger vi 
vægt på frihed og ansvar. Frihed betyder, 
at man tager ansvar for sit eget liv og sine 
handlinger. Frihed betyder ikke, at man 
kan gøre alt, hvad man har lyst til. At gå 
på højskole betyder, at du er med til at 
skabe et fællesskab, hvor der er balance 
mellem din frihed og alle vi andres – det 
er lige præcis i den balance mellem dig og 
alle vi andre, at det fantastiske fællesskab 
opstår. 

Velkommen til Egå

Fotografier er taget af Victoria Bro (elev forår 2016)



Det personlige ansvar betyder:

• At du står op om morgenen, er med til at holde dit hus rent og ryddeligt, at du tager dine  
 køkkentjanser og hjælper til med hverdagens og weekendernes praktiske opgaver. 

• At du møder klar og frisk til undervisningen, deltager aktivt og overholder de  
 aftaler, vi laver i fællesskab.

• At du er med til at passe på dine kammerater, og at de er med til at passe på dig.

• At du overholder de regler, Egå Ungdoms-Højskole har i forhold til god opførsel  
 og alkohol/rusmidler.

Det er nogle af de ting som skal overholdes, for at højskolen bliver et sted, hvor vi alle 
kan vokse og gro! 



De første dage efter du er ankommet til højskolen, skal du kort afprøve de forskel-
lige faggrupper og få en forklaring på de forskellige fag. Derefter vælger du dine 
fag. Vi vil så gøre alt, hvad vi kan, for at du kan få de fag, du ønsker. For at tilgode-
se holdstørrelser og god undervisning, vil vi bede dig om også at vælge en anden 
prioritet, som du vil få, hvis du ikke får opfyldt din første prioritet.

De lilla fag er fællesfag, dvs. fag hvor alle elever har undervisning sammen. Ind-
holdet kan være idræt, vejledning, medborgerskab, rejsetema og mange andre 
forskellige ting. 

På næste side ser du en samlet oversigt over alle fag. 

Fagoversigt efterår 2016

Studierejse til Hamborg

Afrejse fra Egå søndag den 12. september kl. 8
Ankomst til Egå fredag den 16. september kl. 19.30 (forventet)



Fagene efterår 2016 

Gul 1  (uge 33-41) 52t
Tegning (Sine) 
Bæredygtighed & mode (Lone)
Rytmisk sammenspil (Line) 
Globally What up  (Lars A)

Blå 1  (uge 33-41) 46t
TRX (Peter)
Danish and DK (Lars A) 
Move (Bille)
Film

Rød 1  (uge 33-41) 40t
Analogt Foto (Andreas)
Personlig Power (Bille)
Skuespillertræning(Susse)
Udendørs Idræt (Peter)

Teaterkoncert (uge 43-44) 42t

Sine
Andreas
Line 
Susse

Blå 3 (uge 45-51) 32,5 t

Genskab (Bille)
Teatersport (Susse)
Futsal (Peter) 

Rød 3  (uge 45-51) 30 t

Indendørs Idræt (Peter)
Who done it (Susse)
Grøn Aktiveisme (Andreas)  
Tekst og Musik (Line)

Gul 3  (uge 45-50) 40 t

Foto (Andreas) 
Idelogiernes Krig (Lars A)
Re-Design (Lone)
Kunst (Sine)

1. Periode

3. Periode

2. Periode

Man Tirs Ons Tors Fre
Formiddag Gul Rød Blå Fælles Rød

Eftermiddag Blå Gul Gul Blå

Aften fælles

Ugeskema 1. og 3. periode

Man Tirs Ons Tors Fre
Formiddag Gul Gul Gul Gul Gul

Eftermiddag Gul Gul Gul Gul Gul

Aften

Ugeskema 2. periode



Indkvartering

Værelserne ligger i huse med ti værelser 
i hvert. Dit værelse er privat, og det er 
dit ansvar at holde det under kurset og 
aflevere det i god stand. Derudover får du 
et område i huset, som bliver dit ansvar at 
holde i orden og gøre rent.

Medbring

Dyne, pude, betræk og lagen 
(din seng er 2m*0,85m).  
Skriveværktøj, vækkeur, evt. cykel
Pas og gult, samt blåt sygesikringsbevis.
Sportsudstyr og musikinstrumenter.
Tøj, håndklæder og toiletgrej.  
Andre personlige effekter. 
Evt. computer (Der er trådløst netværk på 
skolen men ikke på værelserne.)
 
Lørdag i den første uge holder vi en fest, 
så husk festtøj. 

I den første uge bruger vi tid på at lære 
hinanden at kende, derfor skal der ikke 
være gæster den første uge. 

Vær opmærksom på at skolen ikke udle-
vere smertestillende medicin

Hvor finder du os?

Egå Ungdoms-Højskoles adresse er: 
Eghøjvej 31, 8250 Egå. 
Telefon: 86 22 01 26,  
Vagttelefon: 40 41 31 26.

Hvis du kommer i bil, skal du finde Mo-
torvej 15 (Djursland motervejen) vælge 
frakørsel 17 og køre mod Egå. Drej til ven-
stre ad Eghøjvej som er krydset lige før 
Egå kirke. (Se kort på bagsiden).

Bus 12 kører fra Banegårdspladsen (Stå 
af ved Egå kirke og gå ad Eghøjvej ca. 
600m) 

Ved Århus Hovedbanegård/Park alle’ kan 
du tage bus nr. 100 (mod Hornslet) . Du 
skal stå af ved Egå Havvej eller Center 
Øst. Ved stoppestedet er der en tunnel 
under Grenåvej, og herfra er der højst 500 
meter til skolen

Har du brug for at kontakte os?

Er der noget, du synes, vi skal vide om 
f.eks. handicaps, sygdom eller andet, er 
du velkommen til at kontakte os på  
86 22 01 26. 

Praktiske oplysninger



   Opstartsdag  
den 7. august 2016

Kl. 14:00 – 15:30 Indkvartering
   
Kl. 15:30  Velkomst i ”Dramalokalet” v/Forstander Erling Joensen
   Huslærerne præsenterer sig

Kl. 16:00  Mulighed for forældre at give beskeder til huslærer
     
Kl. 16:15  Eleverne tager afsked med forældrene

Der vil være cafe’ i spisesalen hen over eftermiddagen 

Vi glæder os meget til at møde dig Søndag den 9. august



Bus 100 og 
120-123

Bus 12

Her bor vi

Efterårsholdet 2016


