ORDNINGSREGLER FÖR INTERNATELEVER
Boendet på internatet är tillgängligt för att möjliggöra studier vid Älvdalens
utbildningscentrum. Vid bedömning att eleven inte studerar enligt
studieplan/överenskommelse med skolan, kan det vara skäl för uppsägning av
boendet.
Boendet/Rummen
•
•
•
•
•

Du skall visa hänsyn och respekt gentemot andra elever och personal.
Mellan 22.00-07.00 skall det vara lugnt och tyst inne på våningarna samt
utanför internatet.
Det är förbjudet att ha med sig musikanläggning och/eller högtalare eller att på
annat skapa högt ljud på boendet.

•

Ytterdörren ska hållas stängd.
Det är viktigt att du meddelar fritidspersonalen när du planerar att inte vara på
ditt rum över natten (kl 22.00 – 07.00). Detta av brandsäkerhetsskäl.
På grund av brandrisk tillåter vi inte levande ljus.

•

Husdjur oavsett sort (gäller även akvarium och terrarium) är förbjudet.

•

Endast ljus häftmassa är tillåtet för uppsättning av affischer och dylikt på
väggarna.
Vid utflytt är du ansvarig för att lämna ditt rum i samma skick som när du
flyttade in.

•
•

Skador och fel som uppstår i gemensamma utrymmen eller i ditt rum skall
genast rapporteras till vaktmästeriet.

Städning
• Gemensamma utrymmen och utomhusområdet runt internatbyggnaden städas
av de som bor på våningen enligt städschemat. Du ansvarar själv för
ordningen på ditt rum.
• När du flyttar ut skall rummet och allmänna utrymmena städas. Om du inte
städar eller om städningen är bristfällig fakturas du 1 500 kronor i städavgift.
• Eventuella skador på rummet som eleven eller hens gäst förorsakat faktureras
avtalsinnehavaren.
Borttappade nycklar

•

Kostnad för borttappad nyckeltagg är 50 kronor och borttappad nyckel till
Rämgården är 500 kronor.

Sjukdom
• Vid sjukdom kontaktas fritidspersonalen och eleven åker hem omgående,
senast dag två.
• Eleven får ej vistas utanför sitt rum vid sjukdom.
• Om eleven har långt hem görs en individuell anpassning.
Mediciner
• Receptbelagda mediciner förvaras i veckodosett som delas hemma. Om du
behöver förvara mer medicin än vad som får plats i en veckodosett ber du
fritidspersonalen ta hand om den tills det är dags att fylla på dosetten.
Tobak
• Rökning och tobak är förbjudet inom skolans område och i nära anslutning till
skolans område enligt tobakslagen 2 §. Observera att förbudet gäller även
elektroniska cigaretter.
Alkohol och andra droger
• Vi tillämpar nolltolerans vad gäller förvaring och förtäring av alkohol och
narkotika inom skolans område.
• Som elev förväntas du acceptera kontroll av nykterhet med
alkoholutandningsprov.
• Överträdelse innebär att du omedelbart får lämna internatet och även flytta ut.
Om dina vårdnadshavare inte kan hämta dig omedelbart kan du boka rum på
vandrarhemmet Tre Björnar. Telefon: 0251-10482 trebjornar@telia.com
Knivar och yxor
• Knivar, yxor och liknande får p.g.a. knivlagen 1 § inte förvaras på ditt
internatrum. Vill du ha med din egen kniv eller yxa skall den förvaras hos
fritidspersonalen och du får ut den vid behov.
Lagbrott
• Lagbrott som tex. vapeninnehav, stöld, hot och skadegörelse polisanmäls.
Skadegörelse - brandutrustning
•

Du får absolut inte röra brandslangen, brandlarmet eller brandskyltarna. Om
du avsiktligt eller till följd av oaktsamhet utlöser brandlarmet så att brandkåren
gör en utryckning i onödan kommer du att få betala 8 000 kr.

Regelbrott
• Åtgärdstrappan vi arbetar efter vid regelbrott:

1.
Fritidspersonalen
pratar med eleven

•

2.
Internatföreståndaren pratar med
elev och
vårdnadshavare

3.
Rektor,
internatföreståndare pratar med
elev och
vårdnadshavare

4.
Om inte
förbättring sker
eller vid lagbrott
sägs avtalet upp
och eleven får
flytta ut från
internatet

Beroende på hur grovt regelbrottet är kan trappan påbörjas på alla fyra nivåer.

