
 
 

 

                         Hillerød den 29. juni 2021 

 

Kære kommende elev 

 

Så er det snart onsdag den 18. august, og vi glæder os til at byde dig velkommen som elev på Grundtvigs 

Højskole på E21. Vi forventer at I bliver ca. 120 elever på holdet fra start.  

 

Der er ankomst og indkvartering onsdag 18. august fra kl. 14.00 – 17.00. Hvis du af en eller anden grund 

ikke kan komme inden for dette tidsrum, beder vi dig ringe eller maile til os på forhånd og aftale nærmere. 

Hvis du har familie/venner til at køre dig, er de velkomne til at komme om i skolens Park, hvor vi stiller 

kaffe/the frem. Hvis du har mange ting og ikke kan blive kørt om onsdagen, så er der også en mulighed for at 

komme allerede søndag 15. august i tidsrummet 14.00-16.00 og aflevere og få opmagasineret dine ting. 

 

Vi har vedhæftet en kalender for efteråret, så du kan se bl.a. hvornår der er tema- og friweekender osv. 

WeekendMix weekender er weekender, hvor der er åbent for at elever, fag, lærere mm. kan byde ind med 

indhold, som man kan vælge at deltage i. Disse weekender er ikke obligatoriske. Ca. 1 gang pr. modul er der 

en forlænget friweekend, hvor normalt mandagen er fri, så hvis du skal til læge, tandlæge eller lignende, kan 

det være en god idé at planlægge efter dem.  

 

I det vedhæftede introugeprogram kan du se programmet for de første 2 uger. Her er der introduktion til 

skolen, lærerne, fagvalg og fag og en række fællesaktiviteter i både familiegrupper og for alle. Bl.a. en tur til 

Frederiksborg slot og hvis vejret er godt også med en strandtur (husk badetøj). Og så kan du glæde dig til at vi 

bl.a. får besøg af Martin Hall og Tine Høeg, foruden en række andre scenekunstnere og undervisere. 

 

I den første weekend er der tema om ord, og om lørdagen vil der være en caféaften med en form for Open 

Mic. Det er først i anden weekend, at vi holder en egentlig fest, hvor temaet bliver Maskebal. For at få en god 

start for alle er det ikke tilladt at nyde alkohol i introperioden, men først til festen d. 28/8. 

 

Familie- og venner er i hovedreglen altid velkomne, dog vil vi gerne vente med besøg til ultimo september, 

hvor befolkningen er vaccineret. Under alle omstændigheder holder vi en særlig Familie- og vennedag lørdag 

18. december kl. 11 – ca. 16, når vi slutter med fag. Få dine nærmeste til at sætte kryds i kalenderen allerede 

nu, og så vil de selvfølgelig høre meget mere, når vi nærmer os. 

 

Retningslinjerne for Covid-19 er blevet lempet markant, og vi håber på og forventer at de vil blive helt 

afskaffet i løbet af efteråret. Nedenfor en oversigt over hvad vi skal og gør. 

 

Ankomst:   
Du skal vise Coronapas ved ankomst. Hvis du har sygdomstegn bedes du udsætte ankomst til du har fået en 

negativ test. Da det aller sikreste for at vi ikke skal afbryde højskoleopholdet er at vi ikke får Covid-19 ind på 

skolen vil vi også gerne henstille til, at du bliver PCR-testet for Covid-19 inden ankomst..  

 

Forholdsregler:  
Det har vist sig uhyre effektivt at følge de enkle officielle retningslinjer om bl.a. rengøring, udluftning, host i 



armhule og hyppig håndvask/afspritning. Det har vist sig så effektivt at vi stort set også har undgået andre 

sygdomme som forkølelser, influenza mm. 

 

Test:  
Højskolerne opfordres kraftigt til at fortsætte med at teste 2 gange ugentligt indtil slutningen af september. Vi 

har to ansatte som er uddannet som supervisorer til at stå for kviktest. Hvis vi skulle få en positiv kviktest har 

vi mulighed for at få en Super Express PCR-test, så vi hurtigt kan få elimineret evt. mistanke. 

 

Sygdom:  
Hvis man under sit ophold på skolen bliver syg med Covid-19 symptomer, skal man blive på sit værelse og 

kontakte kontor eller vagtlærer telefonisk og aftale muligheder for test etc.  

 

Besøg:   
Indtil udgangen af september beder vi om at man undlader at få gæster udefra. Vi beder også om at du venter 

med at tage hjem til tidligst friweekenden 4.-6. september. Hvis du har meget uopsættelige ærinder, runde 

fødselsdage el.lign.,så tal med forstander/viceforstander om det på forhånd. 

 

Rengøring:  
Skolen er pålagt ekstra rengøring, afspritning af dørhåndtag og kontaktpunkter etc. Dette skal I som elever 

regne med at tage daglig del i, men naturligvis er det spredt ud på alle, så arbejdsbyrden er minimal. 

 

Vi har til efteråret udvidet skemaet og oprettet en række nye spændende fag, som du kan læse om på 

hjemmesiden. I introugen får du mulighed for både en skriftlig og mundtlig præsentation af alle fag, inden du 

vælger dit skema. A-faget er gennemgående, mens du kan vælge nye B-, C- og D-fag i 2. halvdel af E21. 

 

Helt specielt vedr. A-fag er desuden, at man er garanteret en plads på det fag, som man har forhåndstilmeldt 

sig. Man kan derfor kun flytte til et andet fag, hvis der er plads på faget. Hvis du gerne vil ændre din 

forhåndstilmelding kan du altid gøre det ved at skrive til info@grundtvigs.dk . 

 

Og så en sidste praktisk oplysning: husk også at medbringe sengetøj (dyne og pude) og sengelinned 

(dynebetræk, lagen og pudebetræk), hvis du ikke forud har meddelt skolen, at du gerne vil leje dette. Det kan 

også være en rigtig god idé at medbringe en cykel, hvis du har mulighed for det. Læs mere om hvad du skal 

vide og huske i vedhæftede Praktiske oplysninger. Du er selvfølgeligt velkommen til at ringe eller maile, 

hvis du har spørgsmål. 

 

Vi glæder os til at modtage dig efter sommerferien og ser frem til et forhåbentligt forrygende efterår.  

 

På vegne af hele personalegruppen 

 

Viceforstander Ditte Thomassen & forstander Jakob Mejlhede Nielsen 
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Introuge for efterårsholdet 2021 

 

Onsdag 18/8 
14.00-17.00  Ankomst og rundvisninger på skolen 

17.00 Mød din familiegruppe  

18.00 Aftensmad 

19.00 Velkomst i Foredragssalen ved forstander Jakob Mejlhede  

20.00 Intro i Gymnastiksalen  

20.30 Kaffe, kage og sange i Spisesalen  

21.00 Aftenhygge med aktiviteter i Spisesalen  

 

Torsdag 19/8 

8.40  Morgensamling i Foredragssalen 

9.00 Tour de Grundtvigs 

11.00 Familiegruppemøde med intro til alt det praktiske 

14.00 Præsentation og valg af A+D-fag 

19.30 Romankoncert med Tine Høegh og Simon Brinck 

 

Fredag 20/8 

8.40  Morgensamling i Foredragssalen 

9.00 Præsentation og valg af C + B-fag 

11.00 Informationsbombardement med Jakob i Foredragssalen 

13.30 Udflugt til Frederiksborg slot med kage og kaffe i Barokhaven 

19.30 Poetry slam 

 

Lørdag 21/8 

9.00 Morgenmad 

10.30 Samtalesalon 

12.00 Frokostpause 

13.00 Workshops - fokus på ord 

20.00 Åben scene 

 

Søndag 22/8 

9.00 Morgenmad + smøre madpakker 
12.00-16.00 Udflugt til stranden eller Tegners Museum afhængigt af vejret 
 

Mandag 23/8 

8.40  Morgensamling  
9.00 A-fag 

13.00 Fællesmøde 

14.00 B-fag 

19.30 Mandagsmix 

 
Tirsdag 24/8 

8.40  Morgensamling  
9.00 C-fag 

11.00 Familiegruppemøde 

14.00 D-fag 

19.30 Foredrag med Martin Hall 
 

Onsdag 25/8 

8.40  Morgensamling  



9.00 A-fag 

12.45 Startsamtaler med din familiegrupplærer/ Fri eftermiddag eller hygge i Parken 

19.30 Sangaften - lær Højskolesangbogen at kende  
 

Torsdag 26/8 

8.40  Morgensamling 

9.00 B-fag 

14.00 D-fag 

19.30 Koncert med Veiles 

 

Fredag 27/8 

8.40  Morgensamling 

9.00 C-fag 

11.00 Fredagstime  
14.00 B-fag 

19.30 Maskeradeweekenden starter…. 
 

 

 

 

  



   PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 

 

1. Transport til skolen 

Tager du offentlig transport, så afgår der S-tog fra Københavns H. hvert 10. minut (søndage hvert 20.). 

Fra Hillerød station kan du tage bus 301 (Retning Ålholmparken/Ullerød) til Ullerød kirke 150 m. fra 

højskolen. Eller linje 302 (Retning Sophienlund/Sophienborg) - nærmeste stoppested er Birkebakken på 

parallelgaden Kirsebær Allé ca. 400 m fra skolen. 

Hvis du har en cykel med (hvilket er en god ide), kan du stille den i cykelskuret bag Nyrops hus. 

 

2. Skolens kontor 

Skolens kontor har normalt åbent mandag-torsdag 08.30 – 16.00, fredag 8.30-14.00. (telefonen er åben 

man-tors ml. 10-16, fredag 10-14) 

 

3. Skolepenge og andre udgifter 

Skolepengene betales forud (se betalingsopgørelsen) enten ved bankoverførsel eller på skolens kontor med 

betalingskort eller MobilePay. Der kan evt. komme en ekstra udgift på op til max. 3.000 kr. på A-fagsugen 

hvis der også er en studierejse i dit A-fag.    

 

Hvis der kommer en studierejse enten til udlandet eller i Danmark skal du være opmærksom på, at hvis du 

skifter A-fag og dermed A-fagsrejse senere end efter første uge, så skal du betale den nye rejses fulde pris 

– og får kun refunderet de dele af den oprindelige rejses pris, som skolen kan få refunderet. 

 

Nogle af fagene har ekstra individuelle udgifter til materialeforbrug, f.eks. fotoprint, sølv, lærreder, stof, 

ler og lign. mens nogle fag kan have udgifter til f.eks. aktiviteter som klatring eller særlige ekskursioner. 

Udgifterne på materialekontoen afregnes når du slutter og de dækkes normalt af din allerede indbetalte a 

conto betaling. 

 

4. Folkeregister/sygesikring/pas 

Du kan skifte folkeregisteradresse på borger.dk. Hvis du efter højskoleopholdet flytter tilbage til din 

nuværende bopæl, så behøver du ikke melde flytning, men kan nøjes med at lave en midlertidig 

adresseændring til PostNord.  

 

Ved akut opstået sygdom kan du bruge lægerne i Lægehuset, Langesvej 2 B, 3400 Hillerød. Ring på tlf. 

48260179 for at få en tid. Uden for åbningstid ringer man til akuttelefonen på tlf. 1813. Ved lægebesøg 

husk at medbringe dit gule Sundhedskort. Ved behandling som allerede er startet hos egen læge 

fortsættes hos denne. 

 

Vær opmærksom på at du også skal have det blå EU-sygesikringskort til evt. studieture. Det bestilles på 

Borger.dk, og der kan gå op til 3 uger, før du får det. Til rejser med fly skal du bruge et gyldigt pas, så 

tjek gerne i god tid. Til rejsebrug skal passene normalt være gyldige i min. 3 mdr. efter hjemkomstdatoen. 

 

5. Forsikring 

Som elev skal du have en ansvarsforsikring, og vi anbefaler, at du også har en ulykkes- og 

indboforsikring. Normalt er unge under 21 dækket af forældres forsikringer, men dækningen varierer fra 

selskab til selskab, så tjek dine forsikringsforhold inden start. Vi gør opmærksom på, at forsikringer 

generelt kun dækker ved indbrud og ikke ved simpelt tyveri og at man derfor bør låse sit værelse. 

 

6. Værelse og rengøring 

Det er hyggeligt at have ting med, som er med til at gøre værelset til dit/jeres eget (plakater, billeder, 

tæppe, plante mm.). På værelset er der to store opslagstavler og trælister til opslag, tegnestifter o.lign. 

Udenfor værelset er der en træplade til navn. Sæt venligst ikke ting fast andre steder på vægge eller loft. 

Medbring også gerne et tæppe eller underlag som du kan bruge ude på græsset i parken, når det bliver 

varmere.  



 

Du står selv for rengøring på værelset. Der er støvsuger på hver gang. Rengøringsmidler findes i to 

hoveddepoter: 1) vaskekælder i gl. fløj og 2) kælder i keramiklokalet på østfløjen. På værelser med eget 

bad/toilet vigtigt løbende at rengøre/skure fliser/fuger og toilet. Værelser skal ifm. Covid-19 rengøres 

dagligt (kontaktpunkter dog 2 x dagligt) ligesom det er vigtigt at du lufter ud min. 2 x 10 minutter dagligt. 

 

Er der mangler eller noget, som ikke virker på værelserne, så kan du skrive det og værelsesnummer på en 

seddel, og lægge den i kassen ved pedellens dør overfor møntvaskeriet. De vil så sørge for at ordne det. 

 

Du er selvfølgelig ansvarlig for, at værelset ved afrejse afleveres grundigt rengjort og med samme 

møblering/indretning som det blev modtaget. Man er selvfølgelig erstatningspligtig for møbler og for 

skader, der skyldes misbrug.  

 

7. Sengelinned 

Vi anbefaler, at du selv medbringer sengetøj (dyne og pude) og sengelinned (dynebetræk, lagen og 

pudebetræk), men det kan også lejes på skolen for en engangspris på 150 kr., hvis du giver besked inden 

ankomst. Du skal selv vaske i skolens møntvask.  

 

8. Vaskeri 

Vi har vaskemaskiner og tørretumblere på skolen. Poletter til vaskeriet købes på kontoret til 10 kr. pr. stk. 

Du skal selv købe vaskemiddel. Vasketøjet må ikke tørres på værelserne - der er tørremuligheder i 

tørrekælderen og i haven. 

 

9. Gæster 

I starten må man pga. Covid-19 ikke have gæster på skolen, så følgende er de regler, vi forhåbentligt snart 

kan vende tilbage til. Normalt er du nemlig meget velkommen til at have gæster - dog helst ikke mere end 

to ad gangen (familie undtaget), da vi gerne vil have en hjemlig atmosfære på skolen. Skal dine gæster 

deltage i måltider, skal du skrive dem på listen med "Gæste-tilmelding" på opslagstavlen ved køkkenet i 

god tid inden besøget. Gæster betaler ikke andet end for måltider. Priserne er: morgenmad 20 kr., brunch 

eller aftensmad 40 kr., frokost 50 kr. og festmiddage 60 kr. Du kan betale for dine gæster på kontoret – 

senest ugen efter. 

 

Skal en gæst overnatte kan du låne en madras. Hvis der er ledige værelser, så kan du også leje et værelse 

til en særlig familiepris. Gæster præsenteres under meddelelser ved det første måltid.  

 

Du må ikke invitere gæster ifm. introuger/-weekend eller afslutningsweekend, da vi gerne vil have at disse 

weekender kun er for dem som er på skolen. Derudover har vi ikke plads til gæster i Gl. elevweekenden, 

som vi dog regner med at måtte aflyse i foråret. 

 

10. Friweekender og helligdage 

Du må gerne blive på skolen og i foråret anbefaler vi at du bliver så meget som overhovedet muligt. Der 

bliver på ganggruppemødet tirsdag kl. 11.00 lavet tilmeldingssedler til måltider til den kommende 

weekend. Ca. 1 gang i hvert modul er der en forlænget friweekend, hvor du også har fri om mandagen. På 

helligdage er der ikke undervisning, men du er velkommen til at blive på skolen. 

 

11. Regler & Retningslinier 

 

 Adfærd: Vi lægger vægt på at være et åbent, tillidsfuldt sted, hvor man respekterer og tager 

hensyn til hinanden. Det vil sige at f.eks. mobning, seksuelle og andre krænkelser ikke bør 

forekomme.  

 Rygning: Rygning er forbudt indendørs. På terrassen må der ryges på bænkene ved Caféen. 

Rygning på værelserne koster op til 7.500 kr. i bøde. 

 Alkohol: Det er ikke tilladt at drikke alkohol på skolen på dage, hvor der er undervisning dagen 

efter. Det er vores erfaring at det gør ikke kun hverdagene, men også festerne, bedre. Dog kan 



caféen evt. åbnes 1 aften om ugen ifm. arrangementer efter aftale. Overtrædes husreglerne kan det 

føre til advarsler, midlertidig hjemsendelse eller, i gentagne tilfælde, bortvisning. 

 Fester: Der kan normalt holdes 1 fest pr. uge. Denne lægges fredag eller lørdag afhængigt af 

program.  

 23-regel: Der skal være ro på værelser og værelsesgange kl. 23.00, så alle kan sove, hvis de vil. 

Dette gælder også i weekender ifm. evt. fester. 

 Narkotika, misbrug mm.: Brug af hash og narkotika m.v. er ikke foreneligt med et 

højskoleophold og medfører bortvisning 

 Mødepligt: Højskole er noget man er fælles om og der er derfor mødepligt til morgensamling, 

familiegruppemøde, fællesmøde, undervisning, højskoleaften tirsdag, FredagsTimen, samt til 

køkkentjans og rengøring. Mere end 10% fravær medfører samtale og evt. advarsel. Efterfølgende 

højt fravær medfører bortvisning. Hvis man ikke kan komme til timerne, bedes man under alle 

omstændigheder sige det til sin lærer inden. 

 Bortvisning: Ved bortvisning som følge af brud på skolens regelsæt betaler man for 4 uger. Er 

man blevet bortvist, er man ikke velkommen på skolen sidenhen. 

 Opsigelse: Ønsker du at opsige dit ophold på Grundtvigs Højskole, skal det ske med 1 måneds 

varsel. Du kan vælge at stoppe med det samme, men der skal stadig betales skolepenge. Du er 

også velkommen til at blive på højskolen i denne periode.  

 Ophold under 12 uger: Hvis opholdet varer mindre en 12 uger betales en merpris på 500 kr. pr. 

uge, da skolen i givet fald modtager mindre i statstilskud. 

 

12. WiFi 
Skolens trådløse netværk hedder Grundtvigs_HS og koden er: nyropshus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


