Retningslinjer for samarbejde gældende for elever i skoleåret
2018/2019
Forventning og krav til elever
Idrætsefterskolen Klintsøgaard stiller nogle få enkle, men ufravigelige forventninger og krav til elevernes
adfærd og ansvarlighed.
Du må ikke indtage, besidde eller møde påvirket af øl, spiritus eller euforiserende stoffer og skal undgå at
sætte dig selv i en situation, hvor du kan mistænkes for at gøre dette. Overtrædelse heraf medfører, at du
selv har meldt dig ud.

Vi forventer:
•
•
•
•
•
•
•
•

At du bruger sund fornuft
At du optræder hensynsfuldt og tillidsskabende
At du deltager aktivt i fællesskabet
At du viser god vilje til at samarbejde
At du møder til aftalt tid
At du deltager aktivt i timerne
At du passer det praktiske arbejde
At du rydder op efter dig

Krav:
•
•
•
•

At der er mødepligt til alle hovedmåltider.
At du er på dit værelse kl. 22.00, og i din seng kl. 22.30
At du ikke ryger under dit ophold på Idrætsefterskolen Klintsøgaard. Dette gælder e-cigaretter,
samt indtagelse af snus mm.
At du er erstatningspligtig ved ødelæggelse af fysiske ting, når det sker med forsæt eller ved
voldsom adfærd.

Hvis du ikke lever op til disse krav vil du i første omgang blive indkaldt til samtale med din
kontaktlærer/faglærer, dernæst vil du og dine forældre blive indkaldt til møde med din forstander og
kontaktlærer, hvorefter skolens forstander i samarbejde med skolens personale konkret vurderer om din
adfærd skal medføre sanktioner, eller i værste fald bortvisning.
Ansvarlighed:
•
•
•

•

Det er dit ansvar at møde til al undervisning, måltider, fællesarrangementer og bliveweekends. Der
bliver ført fremmødeprotokol.
Min. 1 uge om året er du sammen med 2 andre elever i køkkenet. Du er selv ansvarlig for at at
holde dig opdateret vedrørende undervisning og lektier.
Ønsker du at forlade skolens område inden kl. 18.00, skal du skrive det på en seddel som hænger i
hall` n i Hovedbygningen. Her skriver du tidspunkt for afgang, forventet hjemkomst og
bestemmelsessted for turen. Ved hjemkomst markerer du på samme seddel, at du er kommet
hjem.
Når du er ude at cykle, både i skoletiden og i fritiden, skal du bære cykelhjelm.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du skal sidde i spisesalen senest kl. 07.30 efter du har klaret dine morgenpligter, så som oprydning
af værelse, morgentoilette mm. Vinduer skal åbnes inden morgenmaden og kan lukkes igen kl.
08.00.
Smertestillende medicin,Panodil,Ipren mm,skal afleveres på kontoret. Receptpligtig medicin
opbevarer du selv i din bankboks på dit værelse
Der er ”stilletime” fra kl. 19.00-20.00. I ”stilletimen” skal der være så meget ro, at alle på værelset
har mulighed for at koncentrere sig om lektierne. Du skal blive på værelset mellem kl. 19.00 –
20.00, medmindre du har en særlig tilladelse fra vagtlæreren.
Sengetider er kl. 22.00, hvor du skal blive på værelset og ikke modtage gæster. Kl. 22.30 skal du
ligge i egen seng.
Fredag og lørdag aften fastsætter vagtlæreren tidspunktet for, hvornår du skal være på værelset.
Musik må ikke forstyrre inden- og udenfor værelset. Udenfor værelset aflyttes musik med
ørehøjtalere.
Anvendelse af levende lys på værelserne er forbudt pga. brandfaren.
Borde, senge, skabe, reoler o.l. på værelserne skal blive stående, som da værelset blev overtaget,
for at undgå unødvendig skade og slitage.
Der må bruges ”elefantsnot” til ophængning af billeder. Der må ikke sættes billeder mm op på
loftet, idet malingen skaller af.
Salg af slik, sodavand og andet til andre elever er ikke tilladt.
Al spil, som ikke er tilladt jf. dansk lovgivning, er forbudt på skolen.

Digitale device`s:
•
•
•
•
•

Der må medbringes en bærbar computer, dog ikke stationær.
Den skal være slukket mellem 22.30 og 07.00.
Ingen andre eksterne skærme på værelset.
Det forventes at du overholder god etik på nettet.
Enhver brug af computere på skolens netværk, som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller
skadelig for skolens omdømme, er forbudt.
Almindelige danske love og regler om ophavsret skal overholdes.
Mobiltelefoner og andre device`s skal blive på værelset i tidsrummet fra kl. 07.00 – kl. 20.00
mandag morgen til fredag eftermiddag. Alt elektronik skal være slukket efter kl. 22.30.

Baderegler:
•
•
•
•
•

Husk, at der altid skal være 3 elever, som bader sammen.
Mellem kl. 21.30 – 08.00 må der ikke bades.
Mellem kl. 18.00 – 21.30 skal der gives tilladelse til badning af en vagtlærer.
Der må bades ud til området for enden af badebroen (eller tilsvarende langs stranden).
Der må max være 25 elever på badebroen ad gangen.

Hjemrejse, fritagelse, sygdom og besøg:

•

•
•

•

•

Hjem- og udrejse i ferier og weekender skal skrives på ”weekendlisten” senest onsdag kl. 07.30.
Hvis du ikke er på skolen eller hjemme hos dine forældre, skal du huske at informere dine forældre
om dine andre planer.
Fritagelser almindelig weekend. Du vælger som udgangspunkt for HELE weekenden – enten du er
hjemme, eller også du er på skolen.
Fritagelse bliveweekend. Der gives som udgangspunkt ikke fri.
Ønsker du kortere tids fritagelse i en bliveweekend, hvor det går ud over deltagelse i
weekendarrangementer, skal ønske om fritagelse ske via forældre til kontaktlærer i god tid.
Dette vendes med forstander + lærergruppen.
Hvis du vågner op og er syg, skal du melde dig syg til Lisbeth på kontoret inden morgenmaden.
Bliver du dårlig i løbet af dagen, skal du tale med en lærer, sekretær eller forstander om, at du har
fået det dårligt.
Sygdom er bl.a. feber og opkast, hvorimod let forkølelse her på skolen ikke betragtes som sygdom.
Dette betyder, at man godt kan deltage i undervisningen.
Sygdom meddeles hjemmet, som hurtigst muligt og senest på 2. dagen bedes hente dig til kærlig
omsorg i hjemmet.
Er du syg på skolen, så skal du blive i din seng hele dagen, så du kan få ro til at blive rask igen.
Måltider under sygdom på skolen spises på værelset. Dine roomies sørger for, at du får serveret
mad. Husk at tallerken mm skal bringes tilbage til køkkenet.
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.
Besøg af familie på skolen er altid velkommen, og det vil være dejligt at familien lige melder deres
ankomst til en lærer, sekretær eller forstander.

Jeg er indforstået og ønsker at overholde ovennævnte krav og forventninger gennem hele efterskoleåret
på Idrætsefterskolen Klintsøgaard.
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