Klint den 11.august 2017

Regler for elever skoleåret 2017/2018.
Vores udgangspunkter:
Vi forventer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

at du bruger din sunde fornuft
at du optræder hensynsfuldt
at du deltager aktivt i fællesskabet
at du viser god vilje til samarbejde
at du møder til tiden
at du deltager aktivt i timerne
at du møder i god fysisk form
at du passer det praktiske arbejde
at du rydder op efter dig

Grundregler:
•

Du må ikke indtage, besidde eller møde påvirket af øl, spiritus eller
euforiserende stoffer.
Overtrædelse heraf medfører, at du selv har meldt dig ud.

•

Sengetider:
Efter kl. 22.00 skal du blive på dit eget værelse og du må ikke modtage gæster.
Kl. 22.30 skal du ligge i din egen seng, der skal være stille og alt elektronik
(telefon, tablet, pc osv.) skal være slukket. Du må gerne have sengelampen
tændt.
Fredag og lørdag aften fastsætter vagtlæreren tidspunktet for, hvornår du skal
være på værelset.
Overtrædelse af denne regel medfører udmeldelse af skolen i op til 7 dage.
Du har mulighed for at søge om genoptagelse på skolen; denne ansøgning
tager skolen stilling til, og du får besked om, hvorvidt du kan genoptages.

•

For rygning gælder flg. regler:
Tages du i at være i besiddelse af og/eller ryge cigaretter, e-cigaretter, snus og lign,
meldes du ud af skolen i op til 7 dage. Dine forældre/værge skal hente
dig og dine ejendele. Du har mulighed for at søge om genoptagelse på skolen;
denne ansøgning tager skolen stilling til, og du får besked om, hvorvidt du
kan genoptages.

•

Du er erstatningspligtig ved ødelæggelse af ting, når dette sker med fortsæt eller ved
voldsom adfærd.

•

Alvorlige eller gentagne brud på vores samværsregler kan medføre bortvisning.

Praktiske regler:
•

Du har mødepligt til undervisning, måltider, fællesarrangementer og fællesweekends.
Der bliver ført fremmødeprotokol.

•

Mindst 1 uge om året er du, sammen med 2 andre elever, i køkkenet. Du er i denne uge selv
ansvarlig for at holde dig opdateret vedrørende undervisning og lektier.

•

Ønsker du at forlade skolens område inden kl. 18.00, skal du på en seddel, der hænger på
væggen ved lærerværelset skrive tidspunktet for afgang og forventet hjemkomst,
bestemmelsessted eller formål med turen. Når du kommer tilbage, skal du på
samme seddel markere dette.
Efter kl. 18.00 skal du yderligere have tilladelse af en lærer, hvis du
forlader skolens område.

•

Du skal sidde inde i spisesalen kl. 7.30 efter du har klaret dine morgenpligter, så som oprydning af
værelse, morgentoilette mm. Der skal altid være ryddeligt på værelset.
Vinduer skal åbnes inden morgenmaden og kan lukkes igen kl. 08.00.

•

Der er ”Stilletime” fra kl. 19.00 – 20.00. I det første kvarter rydder du op og en vagtlærer tjekker
værelserne fra kl.19.15. Der skal være så meget ro, at alle føler de har mulighed for at koncentrere
sig om lektierne. Du må ikke være andre steder end på dit værelse uden særlig tilladelse fra
vagtlæreren. Ugentlig rengøringstjek af værelset foregår efter plan. Se opslagstavle på værelset.

•

Musik må aldrig forstyrre og må ikke være forstyrrende uden for værelset.
Uden for værelset aflyttes musik med ørehøjtalere.

•

Specielt omkring brug af computer:
Der må medbringes en bærbar computer, men ikke en stationær. Den skal være
slukket mellem kl.22.30 - kl.07.00. Ingen eksterne skærme på værelset.
1. Alle skal overholde god opførsel på internettet.
2. Enhver brug af computere på skolens netværk, som efter skolens vurdering
enten er ulovlig eller er skadelig for skolens omdømme er forbudt.
3. Almindelige danske love og regler om ophavsret skal overholdes.

•

Mobiltelefon og andre devices skal blive på værelset i tidsrummet fra kl. 07.00 –
kl.20.00 mandag morgen til fredag eftermiddag. De må ikke bruges efter kl. 22.30.

•

Anvendelse af levende lys på værelserne er forbudt pga brandfaren.

•

Salg af slik, sodavand mm. til andre elever er ikke tilladt.

•

Borde, senge, skabe, reoler og lign. på værelserne skal blive stående, som da værelset blev
overtaget, for at undgå unødvendig skade og slitage. Der må kun bruges ”Elefantsnot” til ophængning af
billeder mm. Der må ikke sættes billeder mm. op på loftet, da malingen skaller af.

•

Hjem – og udrejse i ferier og weekends skal skrives på ”Weekendlisten” senest onsdag kl.
07.30. Hvis du ikke er på skolen eller hjemme hos dine forældre, skal du huske at
aftale med dine forældre, hvor du så er henne!

•

•

Baderegler:
Der skal minimum være 3 elever, som bader sammen.
Mellem kl. 21.30 – 08.00 må der ikke bades.
Mellem kl. 18.00 – 21.30 skal der tilladelse til badning af en vagtlærer.
Der må bades ud til området for enden af badebroen (eller tilsvarende langs stranden).
Der må aldrig opholde sig mere end 25 personer på badebroen af gangen

•

Fritagelser almindelig weekend.
Du vælger som udgangspunkt for HELE weekenden - enten du er hjemme, eller også
er du på skolen.
Ønskes kortere tids fritagelse til deltagelse i kampe eller lign. i løbet af
weekenden spørges weekendvagten i god tid om tilladelse.
Weekendvagten afgør, hvorvidt du får lov til at smutte et par timer.
Fritagelser bliveweekend.
Der gives som udgangspunkt ikke fri.
Ønskes der længere tids fritagelse i en bliveweekend, hvor det går ud over deltagelse i
Weekendarrangementer, skal dette altid gå igennem forældre og kontaktlærer i god tid.
Kontaktlæreren tager derfor forespørgslen med til førstkommende personalemøde.
Fritagelser hverdag.
Forældrene kontakter kontaktlæreren angående fritagelser.
Besøg skal aftales med tilsynslærerne i god tid.
Familien er altid velkommen, og det vil være hyggeligt, hvis I lige kommer på
lærerværelset for at hilse på.
•

Sygemelding skal ske til Lisbeth på kontoret inden morgenmaden. Bliver du syg i
løbet af dagen melder du dig syg hos en lærer eller på kontoret.
Er du sygemeldt skal du være i din seng og blive der hele dagen, så du kan få ro til
at blive rask igen.
Måltider spises i spisesalen henholdsvis kl.08.00, kl.12.00 og kl. 18.00.
Hvis du er syg om fredagen og ikke bliver på skolen i weekenden, kræver det
særlig tilladelse fra forældre at tage med det offentlige hjem.

