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efterskolen leg og virke

BLYKOBBE

Skolens beliggenhed.
Et par kilometer nord for Rønne på Born

holm ligger i naturskønne omgivelser Blykobbe-centret.
Her - midt i en skov og med 2oo meter til

havet - har Efterskolen Leg og Virke til
huse.

Bygningen er ældre, men meget velholdt
og indvendig moderniseret.

Det første år vil der være plads til ca.
3o elever - piger som drenge - der vil
komme til at bo på 1, 2 og 3 sengs værel

ser .

DANSK SKOLEMUSEUM
Rådhusstræde 6
DK-1466 København K

Skolens oprindelse.

Efterskolen Leg og Virke er en privat

selvejende institution, der er udgået
fra Landsforbundet DUI - Leg og Virke.
Den har derfor nær tilknytning til ar
bejderbevægelsens øvrige organisatio

ner .

Skolens formål.

Efterskolen Leg og Virke vil, på arbej

derbevægelsens grundlag, undervise i
arbejdsmarkeds- og andre samfundsfor
hold.

Undervisningen skal give de unge lyst
til og baggrund for aktivt at ændre

samfundet i demokratisk socialistisk
retning•

Skolens undervisning og fag.

På Efterskolen Leg og Virke vil der blive
undervist i:

1. redskabsfag
2. orienteringsfag
3. værkstedsfag.
Der vil herudover blive tilbudt en række

aktiviteter i fritiden.

Redskabsfagene vil bestå af:

a. dansk og regning/matematik , der er ob

ligatoriske fag, mens
b. engelsk, tysk og fysik/kemi vil være

frivillige tilbudsfag.

De elever, der ønsker det, kan i dansk og
regning/matematik indstille sig til fol

keskolens afgangsprøve og folkeskolens ud

videde afgangsprøve.

Orienteringsfagene, der er obligatoriske

for alle, vil bestå af:
1. aktuel orientering
2 . social orientering

3. orientering om arbejderbevægelsen

4. radio og TV-avis
5. problemorienterede projekter

Værkstedsfagene, der er obligatoriske valg
fag, vil i første omgang komme til at bestå

af tre værksteder.

Hvilke værksteder der vil være tale om, kan
vi ikke sige noget om nu. Men på Efterskolen

Leg og Virke vil der være flere muligheder.

Fritiden.

I fritiden vil vi arrangere aftener med sang
og musik, fortælling, foredrag, teater, sport,

koncerter, førstehjælp o.s.v.
Eller vi vil arbejde med lektier, gå ture,

lære engelsk, tysk, fysik og kemi.

Hverdag på skolen.

For at du kan danne dig et indtryk af,
hvordan dagene på Efterskolen Leg og Virke

er delt op - har vi tegnet skemaet, som

det i hovedtrækkene vil komme til at se ud
i skoleåret 1980/81.
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Økonomi.

Pris:

For skoleåret 1980/81 er elevbetalingen
på Efterskolen Leg og Virke fastsat til
430 kr. pr uge i 38 uger.
Elevbetalingen dækker alle udgifter i for

bindelse med opholdet, herunder materialer,
ekskursioner, bøger m.v.

(Der tages forbehold overfor ændringer i

pris som følge af uforudsete prisstignin

ger .)

Depositum;

Umiddelbart efter, at du har fået besked
fra os om, at du er optaget på Efterskolen

Leg og Virke, skal der indbetales et de

positum på 5oo kr.

Støttemuligheder .

Til dækning af elevbetalingen kan der sø
ges støtte hos stat og kommune. Ansøgning
herom sker på blanketter, som udsendes

fra skolen til optagne elevers forældre/
værger.

Alle elever får en statsstøtte, der fast

sættes på grundlag af forældrenes skat
tepligtige indkomst og formue samt antal
børn under 18 år.

De fleste kommuner giver herudover en kom

munestøtte på 2/3 af det beløb, der bliver

tilbage, når statsstøtten er trukket fra.
Den resterende del er forældrebetalingen.

