
SPROGCAMP I UGE 7
Dato: Søndag d. 9.  februar til fredag d. 14. februar 2020.
Sted:  Rejsby Europæiske Efterskole 
 Kogsvej 3, Rejsby 
 6780 Skærbæk
Pris: kr. 1 995,- 

Beløbet dækker kost, logi og deltagelse i alle aktiviteter. 

De første 20 tilmeldte fra Tønder Kommune kan få hele  
beløbet dækket af Tønder Kommune. 

Tilmelding foregår på www.rejsby-efterskole.dk

For at kunne deltage skal du gå i 7.-9. klasse. 
Der er plads til 50 deltagere, og pladserne tildeles i den ræk-
kefølge man tilmelder sig, så skynd dig at melde til, hvis du vil 
være sikker på en plads. 
Når du har tilmeldt dig, vil du modtage en bekræftelse med 
betalingsoplysninger. 
I starten af uge 6 vil alle deltagere modtage en mail med 
praktiske oplysninger. 

DAGSRYTME 
7.30-8.00  Morgenmad
8.00-8.30  Nyheder og herefter morgensamling med fortæl-

letime eller sang
9.00-12.00  Formiddagsaktiviteter med fokus på sprog, sam-

fund og bevægelse
10.30 Formiddagspause med forfriskning
12.00  Middag, herefter er der rengøring og oprydning
14.00-17.00 Eftermiddagsaktiviteter, hvor der hver dag vil 

være tre af skolens valgfag at vælge mellem. 
 Det vil både være idrætsfag, musisk-kreative fag, 

it-fag samt skolens boglige linjefag
15.30  Forfriskning
17.30 Aftensmad
18.30-20.00 Aftenaktivitet 
21.00  Aftenkaffe
22.00  Eleverne er på værelserne
22.45  Godnat - alt slukkes

REJSBY - EN VERDEN TIL FORSKEL REJSBY - EN VERDEN TIL FORSKEL REJSBY - EN VERDEN TIL FORSKEL

BLIV BEDRE TIL ENGELSK
 OG PRØV EFTERSKOLELIVET!



EN HEL UGE I EUROPA,  
OG DU BEHØVER KUN AT TAGE TIL REJSBY

I denne vinterferie vil du få mulighed for at give dine 
evner på engelsk et kæmpe løft.  

Du vil møde tre af skolens erfarne SprogCamp-
undervisere samt andre europæiske 

undervisningsassistenter, som du kun kan kommunikere 
med på engelsk. 

Ud over at stifte  
bekendtskab med det, der gør  

rejsby eUropæiske efterskole til den 
eneste af sin slags, vil dU også kUnne 

snUse til det, der gør et år på efterskole 
til et år, dU aldrig glemmer. 

AKTIVITETER
• Sprogcaféer
• Aktiviteter i skolens idrætshal
• Kreative værksteder 
• Tur ud af huset
• Film i skolens egen biograf
• Musik værksteder
• Klatrevæg
• Teatre værksteder
• Gastronomi
• Og meget andet

REJSBY EUROPÆISKE EFTERSKOLE 
UDBYDER PRØVER I OG SAMARBEJDER MED

EN HEL UGE I EUROPA, OG DU  
BEHØVER KUN AT TAGE TIL REJSBY
I den kommende vinterferie, fra søndag d. 9. februar til  
fredag d. 14. februar 2020, får du mulighed for at udvikle dine 
evner på engelsk samt prøve livet på en efterskole, når  
Rejsby Europæiske Efterskole gentager successen og igen 
afholder Sprogcamp.

På Sprogcamp kommer du rundt i Europa, hvor du hver dag 
”besøger” et nyt land og arbejder med det pågældende lands 
sprog. Du ”besøger” lande som Spanien, Frankrig, Tjekkiet 
og Italien sammen med udenlandske lærere og gæstelærere. 
Udover disse besøg, foregår det meste af kommunikationen på 
engelsk i hverdagen.

På Rejsby Europæiske Efterskole tilbyder vi 9. og 10. klasse 
med folkeskolens afgangsprøver - men vi arbejder på et højere 
niveau, da vi er en gymnasieforberedende efterskole.

På sprogsiden tilbyder vi blandt andet prøver i samarbejde 
med Cambridge University (engelsk), Goethe-Institut (tysk) og 
Institut Français (fransk). Med tre årlige rejser inkl. udveksling 
rejser vi mere end de fleste andre efterskoler. 

Vi har gode faciliteter til fritidsaktiviteter, så du har mulighed 
for at dyrke idræt, spille musik og dyrke dine kreative sider. Alt 
dette vil blive præsenteret i løbet af dagene.

I samfundsfag kommer du tæt på beslutningstagerne i Dan-
mark og andre spændende personligheder, der præger sam-
fundsdebatten. Undervisningen i dansk og international politik 
bruger mange af vores elever, som springbræt til A-niveau på 
de gymnasiale ungdomsuddannelser og aktiv deltagelse i de 
politiske ungdomspartier. Vi har flere tidligere elever under 25 
år, som er medlemmer af kommunalbestyrelser, regioner og 
Folketinget. 

GENERELT OM  
REJSBY EUROPÆISKE EFTERSKOLE


