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HOBRO EFTERSKOLE 

Her giver vi et bud på en god pakkeliste til Efterskole. 

 

Hvad skal du egentligt have med til 1 år på efterskole? 

Vi giver dig lidt hjælp, du behøver selvfølgelig ikke alle tingene fra start, og kan derfor skifte ud i løbet af året 
og springe over det, der ikke passer til dig. 

Mærk dine ting, så du kan finde dem igen. 

Til dette kan du bruge  - Tekstiltusch – navnelapper  eller tøj stempel. 

Skal medbringes: 

o Dyne. 
o Pude. 
o Rullemadras 90 x 200. 
o Sengelinned og lagen, gerne stræklagen. 
o evt. tæppe. 

Personlig Pleje: 

o Håndklæder. 
o Medicin + hovedpinepiller. 
o Hygiejnebind. 
o Shampoo, Balsam, sæbe. 
o Tandbørste+ Tandpasta. 
o Deodorant. 
o Toilettaske, hvis du ikke vil stille tingene på badeværelset. 

Nogle har et lille rullebord med 3 dybe hylder med, til at stille på badeværelset. 

Skolebrug 

I bruger mest ipad i undervisningen, men skriveredskaber skal i også have med. 

o Taske/net, penalhus med skriveredskaber og lommeregner. 
o (lommeregner kan i købe igennem skolen, bestilles ved matematiklæren, bestilles ved skolestart) 
o Vigtigt: Høretelefonener der kan gå i en ipad med mikrofon / blutooth. Til diktering! 
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Tøj 

o Langærmede. 
o Afslapningstøj. 
o Sportstøj + sko til idræt. 
o Undertøj, sokker. 
o T-shirts/toppe. 
o Shorts. 
o Bukser. 
o Evt. badetøj – Hobro svømmehal ligger ikke langt fra Efterskolen og i må tage derind på Friaften. 
o Sko og Overtøj. 
o Klipklapper. 
o Gummistøvle, god til morgentur hvis der er dårligt vejr, eller på Landbrug. 
o Træsko. 

Arbejdstøj 

o Arbejdstøj, sikkerhedsfodtøj og arbejdshandsker. 

Til værksted (gælder landbrug, mekaniker, metal og træ) 

Kan godt være alm. Tøj som bruges til værkstedbrug og må blive beskidt. 

Hobro Efterskole sælger arbejdstøj og sikkerhedssko til gode priser. 

Tøjet kan prøves og købes året rundt 

Gode ting til værelset 

o Billeder af familien, hunden, katten, hamsteren. 
o Kurve til små ting i skrivebordsskuffen, skabene, under sengen. 
o Plakater, blomst, lyskæde. 
o Bøjler til skab. 
o Forlængerledning. 
o Vasketøjskurv / Vasketøjspose. 

Diverse -  

o Sygesikringsbevis - og blå sygesikring og pas til lejrture. 
o Lille hængelås til skab. 
o Cykel, cykelhjelm, cykellygter, cykellås 

Cykel kan bruges til transport til og fra idrætshallen/svømmehallen. Vi opfordrer til at bruge cykelhjelm. 

Opbevaring af cykel foregår i cykelskur og cyklen skal være aflåst. 
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Hvis eleven vælger et valgfag, hvor de skal bruge cykel, skal de selv medbringe en. Hvis eleven vælger at 
cykle morgenturen, skal de også selv medbringe cykel. 

Bærbar computer. 

Hvis bærbar computer medbringes, så skal der underskrives en speciel skriftelig computerkontrakt, dette 
gøres sammenmed vores IT-mand. 

o Ekstra skærm til pc. Max 32” og fladskærm – skal kunne stå selv. 
o Mobil – må ikke benyttes i spisesalen. 
o Vækkeur 
o Spejl til Værelset 
o Tegnestifter til opslagstavle 
o Kontorstol 
o Glas og kop 
o Plaster og saks 
o Snacks og kopnudler (kan også købes i kiosken) 
o Egen hest 

Det er tilladt, efter nærmere aftale at medbringe egen hest, dog skal der betales for foder. Prisen aftales 
med værkstedslæren. 

Må IKKE medbringes! 

• Elektriske køkkenartikler må ikke medbringes 
• Knallert/scooter – må kun medbringes til praktik, til reparation i scooterværkstedet eller efter særlig 

aftale med forstanderen. 

Alle personlige ting skal mærkes med navn. 

Devices kan mærkes med gravørpen – dette kan gøres her på skolen ved skolestart. 

 


