Sådan er vi sammen på Struer Fri fagskole
Når vi er mange der bor tæt sammen, er det vigtigt at du…
-Bruger din sunde fornuft
-Optræder hensynsfuldt – også på sociale medier
-Viser god vilje til samarbejde (vi gør det samme)
-Giver besked når du forlader skolens område.
-Møder til tiden, så dine kammerater ikke skal vente på dig.
-Deltager i skolens aktiviteter
-Passer dine praktiske opgaver
-Passer på egne, andres og skolens ting
-Bruger en god omgangstone – vi tolererer ikke mobning
-Sørger for at din mobil hverken er fremme eller forstyrrer under måltider og fællesarrangementer
-Ikke har Chips, sodavand og slik på fællesområder. Det må gerne nydes på eget værelse.
-Ikke har energidrik eller Take Away på skolens område.

Det praktiske:
Hvis du er syg, skal dette meldes til morgenvagten ml 7.20-7.50. Se opslag vedr. sygdom v.
spisesalen
Der er stilletime på eget værelse fra 15.00-16.00, hvor der skal være ro på skolen.
Du skal være på egen bo-enhed kl. 22.00 og på værelset 22.30. Der skal være ro på skolen fra kl.
22.00
Der skal være ryddeligt på badeværelset og i gangen samt på eget værelse.
Der er mødepligt og faste pladser til morgenmad, middagsmad og aftensmad
Der er, udover hovedmåltiderne, serveringer i spisesalen formiddag, eftermiddag og sen aften.
Af sikkerhedsmæssige årsager må der ikke tilberedes mad på værelserne. Kogende vand er altid
tilgængeligt i spisesalen.

Weekend:
Man melder til eller fra til den kommende weekend tirsdag. Tager man hjem, er der afrejse
umiddelbart efter skoledagens afslutning kl. 14.00 fredag.
Elever der bliver på skolen i weekenden, holder weekendmøde i spisesalen kl 14.00
Der vil være en aktivitet for alle på skolen en gang i weekendens løb.
Når skolen lukkes ned ved ferier m.v., er der afrejse senest 15.30.
Sengetider m.v. for weekenden aftales med vagten.

Gæster:
Grundet Covid er der ikke åbent for besøg på skole indtil andet meldes ud.

Rygning:
Regeringen har vedtaget røgfri skoledag – det gælder naturligvis også for os. Det betyder, at der
ikke må ryges i tidsrummet fra 8.30-14.30.
Skolen vil tilbyde rygestop kurser for dem, der måtte være interesserede
Rygning er muligt udenfor det nævnte tidsrum på det anviste sted.

Regel:
Rusmidler og alkohol må ikke indtages eller forefindes på skolen.
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