Husorden på Svenstrup
Da vi er mange mennesker sammen, er det vigtigt at:
•
•
•

Du respekterer andre menneskers grænser gennem din opførsel, påklædning, sprog samt udsmykning
af værelse
Du er en god kammerat
Du rydder op efter dig selv

Dagsprogram

I fritiden:
•
•
•
•
•
•

Kan springgrav, klatrevæg og trampolin kun benyttes sammen med en lærer
Kan musiklokale og kreativ kun benyttes, hvis man har lavet aftale med faglærerne
Skal du aftale med en vagtlærer eller kontoret, hvis du forlader skolen. Du skal også skrive dit navn på
tavlen ved lærerværelset og huske at slette dit navn igen. Du giver besked til vagtlæreren, når du er
tilbage på skolen
Må du efter 14 dage benytte mobiltelefon i fritiden efter kl.19.15 uden gene for andre. Indtil kl. 19.15
opbevarer du mobiltelefonen på værelset
Må du få besøg af venner i weekenden, hvis lørdagsvagten eller kontoret giver lov. Det koster 10 kr. for
fredag, 20 kr. for lørdag og 20 kr. for søndag. Ingen besøg i den første måned
Må du kun bestille take-away i weekenden - der er stadig mødepligt til måltiderne

I spisesalen:
•
•
•
•
•
•

Er det kun PA’erne eller bordformænd, der går ud i køkkenet
Er der mødepligt til alle måltiderne
Er der faste borde/pladser
Sidder man pænt og snakker stille og roligt
Skal al mad og service blive
Er der aftente kl. 21.00, og indtil aftenvagten afslutter

På værelset:
•
•
•
•
•
•
•
•

Skal du huske at låse dit skab og døren til værelset samt slukke lys og andet elektronisk udstyr
Skal du selv sørge for, at der er pænt og rent
Skal lyset slukkes ved vagtlærerens godnatrunde
Må man først have besøg efter morgenmaden
Skal du være i lektietiden med mindre, du er i lektiecaféen. Der hvor du er ved lektietidens begyndelse,
skal du blive hele lektietiden
Må du medbringe en højttaler til computer/mobiltelefon
Må elektronisk udstyr benyttes (dog ingen køkkenmaskiner) hele dagen indtil kl. 22.00 under
hensyntagen til andre
Må du gå i bad, så du er færdig senest kl. 22.00

I/ til undervisningen:
•
•
•
•
•

Møder du udhvilet, velforberedt og til tiden
Skal du deltage aktivt og engageret
Medbringes alle relevante arbejdsredskaber
Kan medbringes en flaske vand
Medbringes funktionsdygtig computer

Ved færdsel til og fra skolen:
•
•

Skal du benytte cykelhjelm
Bussen kører til stationen fredag kl. 14.50 og fra stationen til skolen søndag kl. 20.20. Det koster 20 kr.
pr. vej – husk lige penge

Det vil få alvorlige konsekvenser for dit fortsatte efterskoleophold, hvis du:
•
•
•
•
•
•

Laver natterend
Stjæler
Bruger klatrevæg, springgrav eller trampolin uden lærer
Deltager i mobning
Har voldelig adfærd
Bryder skolens IT-regler

Vi forbeholder os ret til at sanktionere individuelt i opståede situationer
Det medfører øjeblikkelig bortvisning fra skolen, hvis du ikke overholder nedenstående regler:
•
•
•

Du skal være ikkeryger under hele dit efterskoleophold (det gælder cigaretter, e-cigaretter, snus og
lign.)
Du må ikke indtage øl, vin eller spiritus på skolen eller i forbindelse med rejser til og fra skolen
Du må ikke indtage euforiserende stoffer under hele efterskoleopholdet

Se eget skema for undervisningstider og
pauser
• Morgenmad kl. 7.30 – 7.45 (spisesalen åbnes 7.20)

Spar på energien

• Værelsesoprydning og tjek 7.45 – 8.10

• Fjern laderne fra stikkontakterne
Fjern dem, når de ikke bruges. De bruger strøm,
selv om der ikke er en mobil tilsluttet

• Morgensamling 9.45

• Husk lyskontakten
Sidste mand slukker på kontakten, når et rum
forlades

• Fællesrengøring 16.45 – 17.15

• Utæt vask, bruser og lign.
Kontakt Mundus hurtigst muligt
• Tag kortere bade
Enkelte bade i kortere tid sparer rigtigt meget
vand
• Luft ud i 5 min.
Det er sundt og frisker op på krop og sjæl
• Luk for vandet når du børster tænder
Mindre vandspild
• Tør tøj på tørrestativerne
I tørrerummet eller udenfor, så holder tøjet
længere og dufter bedre

• Frokost kl. 12.00 – 13.00

• Aftensmad 17.30 – 18.00
• Lektietid (egne værelser/lektiecafé) 18.00 – 19.15
• Aftenaktiviteter 19.30 – 21.00
• Aftente 21.00 – 21.30
• På egen gang 21.30
• På eget værelse 22.00
• Soveklar i egen seng. Lærerne siger Godnat til værelset
og lyset slukkes 22.15
•

Ro alle steder - sov godt 22.30

IT på Svenstrup Efterskole
Nettet åbner om morgenen omkring kl. 8.15 og lukker igen kl. 22.00
I undervisningen skal du afholde dig fra:
Chat-programmer, sociale medier og
Computerspil
Brug af IT generelt på Svenstrup
I fritiden kan computeren bruges til alm. surf, lektier mv.
Fildelingsprogrammer er ikke tilladt på noget tidspunkt.
Sikkerhed på Svenstrup
For at nettet fortsat skal være sikkert, er det ikke tilladt at forsøge
hacking eller at manipulere med skolens netværk på nogen måde.
Du skal have antivirus og en firewall installeret på maskinen. Hent
evt. Avast eller Bitdefender Free gratis fra www.download.com til
PC. Til Mac kan du hente Sophos Antivirus for Mac fra
www.sophos.com

