
REJSBY CAMP I UGE 7
Dato: Søndag d. 13.  februar til fredag d. 18. februar 2022.
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 på www.rejs.by.dk/camptilmelding 

• Læs mere om campen på vores hjemmeside:  
www.rejsby-efterskole.dk/ny-elev/camp

For at kunne deltage skal du være 13-16 år (7.-9. klasse.) 
Der er plads til 60 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 begyndelsen af uge 6 vil alle deltagere modtage en mail 
med praktiske oplysninger.  

DAGSRYTMEN PÅ CAMPEN 
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 vores fem 

profilfag: International Politik, Engelsk, Journali-
stik, Science og eSport

10.30 Formiddagspause med forfriskning
12.00  Middag, herefter er der rengøring og oprydning
14.00-17.00 Eftermiddagsaktiviteter
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
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REJSBY
CAMP

Få en forsmagpå efterskolelivetpå Rejsby

FØLG MED I HVERDAGEN PÅ REJSBY



ET UNIKT INDLBIK I EFTERSKOLELIVET 
PÅ REJSBY EUROPÆISKE EFTERSKOLE

Få en forsmag på livet som efterskoleelev, inden du 
træffer det store valg om, 

hvor du skal tilbringe dit livs bedste år.

På Rejsby Camp garanterer vi dig en fed uge spækfyldt 
med oplevelser. Du kommer ikke til at kede dig.

REJSBY EUROPÆISKE EFTERSKOLE 
UDBYDER PRØVER I OG SAMARBEJDER MED

FÅ EN FORSMAG PÅ LIVET 
SOM REJSBY-ELEV
I den kommende vinterferie fra søndag d. 13. februar til  
fredag d. 18. februar 2022 har du mulighed for at få en oplevel-
se for livet: Flyt ind på Rejsby Europæiske Efterskole og mærk 
livet som efterskoleelev helt tæt på.

Efterskolens elevhold er hjemme på vinterferie, så efterskolen 
er din - og de 59 andre campdeltageres! 

Prøv livet som efterskoleelev af 
Campleder og underviser på Rejsby, James Dumas, er amerika-
ner, og derfor vil campen primært foregå på engelsk.

Du vil få forsmag på efterskolelivet hos os. Mærk, hvordan det 
internationale miljø gennemsyrer hverdagen på Rejsby, og op-
lev for eksempel vores fem, fede profilfag: International politik, 
Engelsk, Journalistik, Science og eSport. 

Du vil også mærke livet som efterskoleelev helt tæt på med alt, 
hvad det indebærer: Roommates, fællesspisning, fællessang og 
en helt masse aktivtiteter og - måske - nye venskaber.

Rejsby-underviser James Dumas er 
ansvarlig for årets Rejsby Camp

DET KAN DU OPLEVE 
PÅ REJSBY CAMP

Et unikt indblik i vores profil og fokus-
områder:
International Politik, Engelsk, Journalistik,   
Science og eSport gennem bl.a.:

• Politisk rollespil
• Udforskning af Nationalpark Vadehavet
• Journalistiske projekter: Video, foto og 

nyhedsproduktion
• LAN i vores fede eSport-lokale
• Fokus på det engelske sprog og europæi-

ske kulturer med reference til vores rejser.

Efterskolelivet helt tæt på
Elevholdet er sendt hjem, så efterskolen og 
alt, hvad livet som efterskoleelev indebærer af 
fritid, roomies osv. oplever du.

En forsmag - inden du træffer 
det store valg
Efterskolevalget er kæmpestort: Tag på Rejsby 
Camp sammen med 59 andre unge og mærk 
efter, om vi er efterskolen for dig

På Rejsby Europæiske Efterskole tilbyder vi 8. 9. og 10. 

klasse (almindelig og international) med folkeskolens 

afgangsprøver.

Vi er en almen, gymnasieforberedende efterskole med 

særligt fokus på samfundsfag og sprog. Vores europæ-

iske fokus giver dig øget globalt udsyn, oplevelser ud 

over danske grænser og venner i hele Europa.

Vi brænder for den verden, vi lever i, og med fire årlige 

rejser, vil du som elev virkelig få oplevelser for livet.

Derudover har vi over 30 valgfag, så du kan  

i høj grad skræddersy dit skema.

KORT OM OS

Læs mere - og tilmeld dig campen - på vores hjemmeside: 
rejsby-efterskole.dk/ny-elev/camp


