Husorden på Svenstrup
Vi er mange mennesker sammen, derfor er det vigtigt at:
•
•
•

Du respekterer andre menneskers grænser gennem din opførsel, påklædning, sprog samt udsmykning af værelse og du tager udstrakt hensyn
til andre
Du er en god kammerat og viser din bedste side
Du rydder op efter dig selv

I fritiden:
•
•
•

Kan faglokaler og faciliteter kun benyttes, efter man har erhvervet kørekort og lavet aftale med faglærerne
Kan du benytte din tlf. fra kl.19.15 og indtil 22.15 uden gene for andre. Indtil kl. 19.15 opbevarer du mobiltelefonen på værelset
Er det muligt at bestille take-away i weekenden efter aftale med vagtlæreren. Der er stadig mødepligt til måltiderne.

I spisesalen:
•
•
•
•
•
•

Er det PA’erne, der går ud i køkkenet
Er der mødepligt til alle måltiderne
Er der faste borde/pladser
Sidder man pænt og taler stille og roligt
Skal al mad og service blive
Bærer du ikke hovedbeklædning som huer, kasketter og lign.

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 – se opslag på værelset om rengøring
Skal du slukke lyset senest ved vagtlærerens godnatrunde
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 lille højttaler til computer/mobiltelefon
Må elektronisk udstyr benyttes (dog ingen køkkenmaskiner) hele dagen indtil kl. 22.15 under hensyntagen til andre
Må du gå i bad, så du er færdig senest kl. 22.15

I/ til undervisningen:
•
•
•
•
•

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

Ved færdsel til og fra skolen:
•
•

Skal du benytte cykelhjelm og overholde færdselsreglerne
Kører bussen til stationen fredag kl. 14.45 og fra stationen til skolen søndag kl. 20.20. Det koster 20 kr. pr. vej – husk lige penge (kontanter)

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
Laver organiseret salg

Vi forbeholder os ret til at sanktionere individuelt i alle 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

OBS: Hold øje med øvrige opslag på skolen i denne coronatid

