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Ordningsregler för Dig som bor på internatet vid Öknaskolan
Inackorderingen förutsätter att eleven följer de regler som gäller skolans elevbostäder, så att
han/hon inte inkräktar på de övrigas rättigheter eller äventyrar deras trevnad eller hälsa.
För att alla ska trivas på elevhemmet måste vi ta hänsyn och visa respekt för varandra, samt följa
skolans gemensamma värdegrund. Att bo på elevhem/internat kräver ömsesidig tolerans och
förståelse. Därför gäller följande ordningsregler:
•

Mellan kl. 22,00 och 07,00 skall läs- och nattro råda

•

Besökande/gäster (icke boende på skolan) ska lämna skol- och elevbostadsområdet senast kl. 22.00.
Varje boende elev ansvarar för sina gäster, och att de följer de regler som gäller på internatet.

•

Om en gäst önskar övernatta ska tillåtelse först ges av ansvarig fritidsledare. Övernattning inklusive
frukost enligt gällande taxa.

•

Elevhemmen ska alltid vara låsta, d.v.s. både under dag- och nattetid.

•

All rökning är förbjuden på skolans område, inklusive hela internatet.

•

Det är inte tillåtet att ta med husdjur till elevbostäderna.

•

Öknaskolan har en policy och en handlingsplan för alkohol och narkotika. Det är absolut förbjudet att
uppträda berusad eller förtära, inneha och förvara alkohol, narkotika eller andra droger inom skol- och
elevbostadsområdet.

•

Det är av synnerlig vikt att Öknaskolans regler gällande vapenhantering följs.

•

Det är förbjudet att använda samt inneha knivar och andra farliga föremål på internatet samt skolans
område.

•

Hyresgästen är skyldig att delta i husmöten.

•

Avfall sorteras och lämnas vid miljöstationen.

•

Fritidspersonalen har alltid rätt att kontakta föräldrarna, även om eleven fyllt 18 år under tiden på
Öknaskolan.

•

Vid sjukfrånvaro från skolan ska inte eleven vistas på internatet utan åka hem. Vid akut sjukdom följer
fritidspersonalen med till sjukhuset, under förutsättning att personaltillgången medger det. Föräldrarna
kontaktas och ska ta sig till sjukhuset snarast.
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