Välkommen att bo på Strömma!
ORDNINGSREGLER FÖR BOENDE
•

Tag vara på tiden att lära dig en massa bra saker inför framtiden!

•

Respektera kamrater som vill ägna tid åt sina studier även på fritiden.

•

Lugn och ro för alla mellan kl. 22.00 och kl. 06.00. Var på ditt elevhem senast kl. 22.00.

•

Besök meddelas alltid fritidspersonalen, helst dagen före besöket. Besökare har möjlighet
att stanna fram till klockan 22.00. Därefter skall besökaren lämna skolans elevhem och
område. Även besökare måste rätta sig efter skolans ordningsregler. Personal har rätt att
neka besökare som anmäls samma dag eller som tidigare har brutit mot Strömmas
ordningsregler.

•

Övernattning är endast tillåten för internatets hyresgäster. Meddela personalen på fritid
om du sover i någon annans rum.

•

Meddela fritidspersonalen om du inte kommer sova på skolan över natten.

•

Trakasserier och kränkningar av dina kamrater eller skolans personal är förbjuden. Om
du själv blir utsatt skall detta meddelas internatföreståndare, din mentor eller rektor.
Utredning görs av skolans elevhälsoteam.

•

Alkohol, droger eller andra berusningsmedel är förbjudet att förtära eller förvara på
skolans område. Då rektor eller annan personal anser sig ha anledning att misstänka
onykterhet eller drogpåverkan kommer alkotest respektive drogtest att anmodas.

•

Städning av gemensamma utrymmen så som pentry, dagrum, korridor, dusch- och
tvättrum samt inventarier tar ni på elevhemmet ansvar för tillsammans.

•

Töm och sortera dina sopor vid behov samt dag före ledighet.

•

Tag med hemifrån egna täcken, kuddar, lakan och handdukar. Skolan tillhandahåller ej
köksgeråd såsom tallrik, glas och bestick och annat som önskas för enklare hushållning.
Glöm inte märka upp dem (gärna med permanentpenna).
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•

Tänd inga levande ljus – använd batteridrivna istället.

•

Brandutryckning får du själv betala om larmet beror på vårdslöshet eller falsklarm. Tänk
på att alltid ha fläkten på när du lagar mat eller poppar popcorn.

•

Husdjur kan medtagas efter överenskommelse med internatföreståndaren. Det finns ett
begränsat antal rum för detta ändamål. Se mer info på annan blankett vad som gäller med djur på
elevhem på Strömma.

•

Mediciner skall du ha inlåsta i skåp på ditt rum. Saknas låsbart skåp, meddela
vaktmästaren eller internatföreståndaren.

•

Husmöte innebär att du har möjlighet att ta upp viktiga saker som rör ditt elevhem. Din
närvaro är obligatorisk och nödvändig för att kunna påverka trivseln på ditt boende!

•

Internatets ordningsregler kan behöva ändras för att öka tryggheten för dig som bor på
elevhemmet. Du kan också påverka dessa om det är till det bättre för alla elever. Det är
dock rektor i samråd med internatföreståndaren som fattar beslut.

•

Åsidosättande av ovanstående regler kan leda till varning eller avstängning från boendet
på Strömma Naturbrukscentrum.
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