Husorden 2021-22
På Sædding Efterskole har vi nogle regler og rutiner, som vi ønsker at leve efter. Vi har ikke regler for alting, for det ønsker vi ikke. Reglerne fortæller dig fx ikke noget om, hvorvidt du må ride på hest indendørs
eller hælde vand i klaveret.
Vi regner med, at du selv har en fornemmelse af, hvad der er almindelig god og hensynsfuld opførsel. Nedenfor kan du læse om, hvordan vi har det på skolen. Generelt er det sådan, at det er de voksne på skolen,
der har ret til at bestemme – og at man altid kan spørge dem, for de er nemlig til at tale med.

1. Generelle forventninger og regler
o

o
o
o

o
o

A. Vi forventer:
- at vi kan stole på dig, lige som du kan stole på os
- at du medvirker til, at alle på skolen kan trives og føle sig trygge. Ingen mobning!
- at du kommer til tiden til undervisning, måltider, andagter og arrangementer, og at du
medvirker konstruktivt og ansvarligt
- at du afleverer dine skriftlige opgaver til tiden og forbereder dig til undervisningen
- at du sover om natten, så du kan være frisk om dagen
- at du selv står op om morgenen, og deltager i morgenløb.
- at du vil arbejde med på at skabe et åbent og ærligt forhold mellem eleverne og de voksne
på skolen og være med til at løse eventuelle konflikter i fællesskabet
- at du vil opfylde de pligter, du får på skolen, til gavn for fællesskabet (rengøring, køkkentjans m.m.)
- at du respekterer, at skolen er røg- og tobaksfri
- at du fortæller om og erstatter det, du kommer til at ødelægge (erstatninger vil blive fratrukket det indbetalte depositum)
B. Piger og drenge må ikke komme på hinandens gange og værelser bortset fra planlagte besøg. Det gælder også græsplænerne på hver side af elevfløjene.
C. Du må ikke deltage i seksuelle aktiviteter, mens vi har ansvaret for dig.
D. Du må ikke indtage eller være i besiddelse af alkohol eller narkotiske/euforiserende stoffer
af nogen art under opholdet på skolen samt på rejse til og fra skolen, og du må ikke sniffe inhalanter.
E. Du må ikke begå kriminalitet som fx tyveri, hærværk, vold eller trusler om vold.
F. Du må ikke forlade skolens grund om natten.

Hvis du overtræder B, C, D, E og F vil du normalt blive bortvist fra skolen midlertidigt eller permanent.

2. Praktiske informationer og særlige regler
Afbrydelse/bortvisning
Hvis du afbryder opholdet i utide og forlader skolen permanent, opkræver skolen et afbrydelsesgebyr svarende til tre ugers skolepenge, dvs. 6.810 kr. Hvis du bliver permanent bortvist fra skolen, opkræves ligeledes et afbrydelsesgebyr på 6.810 kr.
Hvis du afbryder opholdet midlertidigt i løbet af skoleåret, vil forældrene – ud over den normale egenbetaling - skulle dække skolens tab i tilskud og den mistede statslige elevstøtte. For hver berørt kursusuge
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vil blive opkrævet i alt 3.500 kr. En midlertidig afbrydelse kan være f.eks. en ferietur – se i øvrigt skolekontrakten.

Andagter
Vi holder fælles formiddags- og aftenandagt. Dette er obligatorisk for alle. Til aftenandagten skal du medbringe bibel og sangbogen Fællessang 4.

Aviser og tidsskrifter
Skolen holder avis og et antal tidsskrifter. Ofte ligger aviserne på lærerværelset, og du må meget gerne
bede om at låne dem med ind i dagligstuen!

Besøg
Besøg skal altid aftales med vagtlæreren. Hvis du ønsker besøg i en weekend, skal det aftales med vagtlæreren og derefter noteres i weekendprotokollen. Reglen om, hvem der kan komme på dit værelse gælder
også her. Du kan dog have besøg af dine forældre og søskende på værelset (dog ikke overnatning for
fædre/brødre på pigegangen og mødre/søstre på drengegangen). Aftal med din værelseskammerat i forvejen, og få hilst på vagtlæreren når gæsten er ankommet. Du kan ikke have besøg af venner fra skolestart
til elevstævnet.
Dine gæster med undtagelse af dine forældre og mindre søskende skal betale for måltiderne. Gæster som
eventuelt kan blive elever på efterskolen, kan også besøge dig gratis. Du har som vært ansvar for, at der
bliver betalt til skolen. Priserne er: Morgenmad kr. 10,-. Middagsmad kr. 25,-. Aftensmad kr. 20,Bede- og bibelstudiegrupper
Der vil blive dannet bede- og bibelstudiegrupper. Disse grupper styres af eleverne i samarbejde med volontørerne. I grupperne har du mulighed for at snakke med nogle kammerater om kristendom og bede til
Gud. Vi opfordrer dig meget til at deltage, men det er frivilligt. Det foregår ca. hver anden uge.

Bus og transport
Bus 568 kører til Rækker Mølle i rute mellem Videbæk og Skjern på skoledage. I weekenden kan man
cykle til Hanning (ca. 3 km) og tage bus 26 (Skjern-Holstebro). Søn- og helligdage kører bus 26 fra Skjern
rtb. afgang kl. 21.10 direkte til skolen. Køreplaner hænger på skolen og findes på www.midttrafik.dk.
Vi anbefaler også Midttrafiks Flextur-ordning, hvor man kan bestille en taxa til rimelige priser. Se mere
her: http://www.midttrafik.dk/flextrafik/flextur.aspx
Der er en lærer, som vil hjælpe dem, som skal rejse langt, med at bestille pladsbilletter osv. ved ferier og
forlængede weekends og arrangere, at man kan rejse sammen.
I forbindelse med ferier og forlængede weekends arrangerer vi buskørsel til og fra Herning Station. Der er
bindende tilmelding, og det koster 30 kr. pr. tur.

Computer, printere og netværk
Skolens computere og printere:
Du må ikke benytte skolens it-udstyr i klasselokalerne uden en lærers tilladelse. Du må udskrive i nødvendigt antal til skolebrug på skolens printere. Til privat brug skal du betale for at udskrive/kopiere i farver
og for at udskrive/kopiere større antal i s/h - spørg en lærer.
Egen computer:
Vi forventer at du medbringer en bærbar computer (pc/Mac), som du kan bruge i undervisningen. Pas
godt på din computer, så den virker, når du har brug for den i timerne, og så du ikke får den inddraget. Du
skal have et opdateret antivirusprogram installeret på din computer. Hvis du tager en stationær computer/ekstern skærm med på skolen, så skal den stå i skolens E-sports lokale.
Du har selv ansvaret for din computer hele døgnet. I tidsrummet mellem kl. 22.30 - 7.00 skal din computer
være på værelset og være slukket. Du må ikke bruge din computer til ulovlige ting (fx ulovlig fildeling eller
piratkopiering) eller til at se porno. HUSK: Det er altid dit ansvar, hvad din computer bruges til – også
selvom du har lånt den ud til en kammerat.
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Når du er til undervisning, må du ikke spille spil eller lave andet på computeren, som ikke har med undervisningen at gøre. Hvis du gør det alligevel, bliver computeren inddraget i en periode.
Dagligstuen er computer- og skærmfrit område.
Netværk og internet:
Skolen har et velfungerende netværk med trådløs adgang næsten overalt og en 500/500 Mbit fiberforbindelse. Der er internetadgang mellem kl. 7:00 og 20:30 og 22:00 og 22:30.
Du skal indtaste brugernavn og adgangskode for at komme på netværket. Der bliver ført en logfil over din
brug af internettet, og du kan blive stillet til regnskab, hvis vi får mistanke om misbrug. Sørg derfor for, at
ingen andre får kendskab til din adgangskode.
Vi ser meget alvorligt på det, hvis du udnytter evt. sikkerhedshuller på netværket til at få adgang til andres
personlige filer. Hvis du piller ved netværket eller forsøger at hacke det, kan du blive erstatningspligtig.
Hvis en it-konsulent skal rydde op efter dig, koster det 1.100 kr./time.
Inddragelse og ret til at have en computer:
Din computeren kan blive inddraget i en periode, hvis du overtræder reglerne. Skolen påtager sig intet
ansvar for eventuelle ødelæggelser eller tyveri af it-udstyr.
Cykel
Du skal medbringe en cykel. Den skal være i lovlig stand og være forsynet med lås og lygter. Vi benytter
cykler til ture, ekskursioner m.m. Du skal sørge for, at cyklen til enhver tid er køreklar, og du skal have cykelhjelm på både når vi tager på ture sammen, men også når du tager afsted i fritiden. Når vi cykler sammen på tur, skal alle desuden have refleksveste på. Skolens mountainbikes er til sportsbrug og ikke til privat brug til fx købmanden. – Vi har desværre været udsat for, at dyre cykler er blevet stjålet fra vores cykelskure.
Elevbank
Skolen har en elevbank, hvor du kan indsætte dine lommepenge. Du kan hæve/indsætte penge mandag,
onsdag og fredag lige efter middag. Du kan ikke låne penge af elevbanken. Der kan overføres penge til
elevbankens konto i Vestjysk Bank 7652 - 2207364. Husk at anføre elevnummer og navn. Du kan også
overføre penge til elevbanken via MobilePay til tlf. 39130.

Skolevejledning, brobygning og praktik
I uge 46 kommer 9. klasse i praktik, og 10. klasse kommer i brobygning.. Du skal så vidt muligt bo på skolen i denne uge. Du kan ikke lave private praktikaftaler uden om skolevejlederen.
Alle elever vil få 2 vejledningssamtaler i løbet af skoleåret.

Film og tv
Vi vil gerne blande os i, hvad du ser, og hvor meget tid, du bruger på det, for vi synes ikke, at alt er godt, og
vi vil gerne være med til at træne din kritiske sans. Du vælger, hvem du er, når du vælger, hvad du ser. Du
må ikke på værelset have tv, pc-skærm, projektor, eller lignende. Film, tv-programmer og tv-serier må du
se på værelset, men ikke andre steder, med mindre det er aftalt med en vagtlærer. Ofte vil der være en
film på programmet i weekender.

Forlængede weekender og ferier
I ferier er skolen lukket, og i forlængede weekender forlader alle elever normalt skolen. Normal afrejse er
kl. 15.30, og normal ankomst mellem kl. 19 og 22. Hvis andet gælder, er det oplyst i årskalenderen.

Forsikringer
Du – og dermed forældrene – er fuldt ansvarlige for de skader, du måtte forvolde på skolens eller dine
kammeraters ejendom. Normalt vil dine forældres ansvarsforsikring dække skaden, dog ikke skader du
måtte lave på dit eget værelse. Hvis dine ting skulle blive stjålet, er det dine forældres indboforsikring, det
skal anmeldes til. - Efterskolen har en forsikring, som dækker, hvis skolen eller dens medarbejdere pådrager sig erstatningsansvar.
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Fotografering
I løbet af efteråret bliver alle elever fotograferet, og du får et skolebillede. Betaling for skolebilledet trækkes af dit depositum. Det er også muligt at bestille pasbilleder og forstørrelser.

Fritagelser
Det er muligt at få fri til væsentlige begivenheder så som begravelser, runde fødselsdage og lign. Ligeledes
kan du få fri til speciallægebesøg eller den uddannelsesinstitution/arbejdsplads, du skal fortsætte på efter
dit ophold hos os. Spørg så lidt fri som muligt. Husk, at du er på efterskole for at få fuldt udbytte.
Hvis du og dine forældre ønsker at tage på ferie uden for skolens ferier, bliver du meldt ud af skolen i den
pågældende periode (se under Afbrydelse om de økonomiske vilkår).
Ved ønske om fritagelse til læge/tandlæge o.lign. skal en af forældrene kontakte skolens kontor, og det
skal ske i god tid og helst via Viggo til sekretær Lisbeth Mortensen. Ved øvrige fritagelser kontaktes forstanderen.

Fritidsaktiviteter
Der er mulighed for mange forskellige fritidsaktiviteter på skolen, fx i hallen og i værkstederne. Sørg for at
have fornuftigt tøj med til aktiviteterne. Hvis du ønsker at gå til en fritidsaktivitet uden for skolen, kan du
få mulighed for det i begrænset omfang (f.eks. klubsport). Snak med forstanderen om det. Du skal dog
regne med, at skolens aktiviteter skal have førsteprioritet.

Knallert/scooter, andre køretøjer og kørekort
Du kan medbringe knallert/scooter på skolen. Uden knallertkørekort må du ikke køre på knallert/scooter,
men du må have den med for at lave den i stand. Prøveture kan efter aftale med vagtlæreren foregå på
gårdspladsen ved motorværkstedet. Din knallert/scooter skal være forsikret og i lovlig stand. Hvis vi finder ud af, at din knallert er ulovlig, sender vi den hjem til dine forældre, og du vil ikke længere kunne have
en knallert på skolen. Du skal bruge styrthjelm.
For at have knallert på skolen skal du underskrive en knallerttilladelse sammen med dine forældre.
Hvis du ønsker at medbringe andre køretøjer (f.eks. havetraktor, fodervogne, biler), skal du forinden have
tilladelse fra forstander. Hvis du vil låne din knallert ud til en kammerat på skolen, som har knallertkørekort, sker det på eget ansvar, og I skal aftale det med vagtlærer eller forstander først. Hvis du ønsker at
tage knallert- eller traktorkørekort, skal du selv undersøge mulighederne for at tage det i din hjemkommune (ofte i ungdomsskolen).
Kørsel på el løbehjul sker på eget ansvar, både i forhold til forsikring og udlån. Ved kørsel skal man
have hjelm på, og løbehjulet skal være lovligt.
Kærester
Forelskelse og kæresterier er dejligt – og kan være frygteligt besværligt. Vi synes, det er helt okay, at nogen får en kæreste, mens de går på efterskolen. Samtidig vil vi gerne hjælpe kærestepar, så de ikke går
over deres egne og hinandens grænser, og så de ikke isolerer sig fra de andre fællesskaber. Hvis du får en
kæreste på skolen, vil blive taget en snak med dig om det. Vi tror, at sex hører til i ægteskabet, og derfor
må I ikke have sex på skolen. For at fristelsen ikke skal blive for stor, må I ikke ligge under samme dyne
eller lignende, fx når man ser film. Når I gerne vil være alene, så gå en tur, eller sæt jer i et klasseværelse –
men lad lyset være tændt og døren åben. Vi andre vil gerne være fri for at se på, at I kæler og kysser med
hinanden.

Køkkenarbejde
Alle elever hjælper efter tur til i køkkenet. Det er dit eget ansvar at holde øje med, hvornår det er din tur.
Det kan du se på opslagstavlen foran lærerværelset. Køkkenarbejdet vil berøre dine undervisningstimer i
begrænset omfang. Det er dit eget ansvar at følge med i, hvilke lektier din klasse får for, og du skal sørge
for at lave lektier, selvom du har køkkenvagt. I weekenden bliver der lavet en plan for køkkenopgaver, og
de elever som er på skolen i weekenden kommer til at deles om opgaverne.
Hvis du er syg en dag, hvor du skal i køkken, får du din køkkenvagt på et senere tidspunkt.
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Lektie- og stilletid
I lektie- og stilletiden skal du være på dit værelse eller i lektiecaféen. Du skal vælge fra starten af, hvor du
vil være. Hvis du skal lave gruppearbejde, foregår det i lektiecaféen. Du skal bruge høretelefoner, hvis du
vil høre musik i lektie- og stilletiden, og hvis du gerne vil i bad, må du gøre det på et andet tidspunkt.

Lærerværelset, kopirummet og skolens ting
Hvis du skal ind på lærerværelset, skal du banke på forinden – og afvente svar. Hvis der ikke bliver lukket
op, så respektér det. Du skal ikke opholde dig på lærerværelset, uden der er en lærer til stede. Du må
bruge kopirummet, hvis du har aftalt det med en lærer. Du kan ikke bare bruge af skolens ting (fx pap, farvet papir og lign.) uden at få lov, og du må ikke tage madvarer eller låne ting i køkkenet uden at få lov
først.

Læge
Akut lægebesøg aftales med vagtlærer eller på kontoret. Længerevarende sygdom og kroniske sygdomme
skal behandles af familiens egen læge, og det er bedst at planlægge efter, at lægebesøg hjemme foregår i
forbindelse med forlængede weekender. Ved planlagte læge- og tandlægebesøg på skoledage skal forældrene spørge fri på kontoret via Viggo til sekretær Lisbeth Mortensen.
Ved alvorligere uheld eller sygdom underrettes hjemmet af vagtlærer. - Se også under ”Sygdom” og ”Medicin”.

Medicin
Hvis du bruger daglig medicin, skal du fortælle din kontaktlærer om det, så vi ved, hvad du har på værelset. Almindelige smertestillende piller kan købes efter behov på lærerværelset til 1 kr. stk. Kun efter aftale
må du have smertestillende eller anden stærk medicin på værelset. Medicin skal altid være låst inde. – Se
også under ”Læge” og ”Sygdom”.

Mobiltelefon
Mobiltelefon må benyttes på værelset og elevgangen og uden for skolens grund. Vi vil opfordre dig til, at
du i hverdagen lader din mobil blive på værelset, og vi vil opfordre dig til at bruge den så lidt som muligt.
Lev i stedet for her og nu. Hvis du er ked af det, så grib ikke først mobilen – opsøg i stedet en lærer. Du må
ikke bruge din mobiltelefon efter kl. 23:00. Hvis du har mobiltelefonen i lommen, skal den være slukket
eller på helt lydløs. Hvis du bruger din mobil, eller den ringer/vibrerer, hvor det ikke er tilladt, inddrages
den i 3 dage med simkort. – Nogle elever kan få særlig tilladelse til at bruge en mobiltelefon som et personligt hjælpemiddel i hverdagen.

Musik
Du må have musikafspiller på værelset. Du skal tage hensyn til din værelseskammerat, og musikken må
ikke kunne høres uden for værelset. Du må høre musik fra kl. 6.45 til kl. 22.30 (i stille- og lektietid dog kun
med høretelefoner). Hvis du ikke overholder tidspunkterne eller spiller for højt, bliver din musikafspiller
inddraget. 1. gang inddrages det i 14 dage. 2. gang inddrages det for resten af året og bliver deponeret på
skolen frem til sidste skoledag. I dagligstuen hører vi musik, som skolen har anskaffet. Når vi er sammen,
skal du ikke have høretelefoner i ørerne, med mindre du har fået lov af en lærer. Ellers inddrager vi dine
høretelefoner med det samme i en uge. Du må dog gerne høre musik i høretelefoner, når du gør rent.
Musikinstrumenter
Du må gerne have instrumenter med på skolen. Du kan øve i musiklokalet eller på dit værelse (samme
regler som for musikanlæg). Hvis du har fået en introduktion af en musiklærer, må du frit benytte musiklokalet og skolens instrumenter – pas godt på dem.

Måltider
Vi spiser 3 hovedmåltider om dagen, og vi får velsmagende og sund mad. Du skal møde til tiden til hoved-
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måltiderne og holde bordskik, dvs. blive siddende, til måltidet er færdigt, og ikke lege eller svine med maden. Desuden er der forfriskninger formiddag, eftermiddag og aften. Mad eller drikke, som bliver serveret
i spisesalen, må du ikke tage med ud af spisesalen. Du må ikke selv tage mad i køkkenet eller låne af skolens madvarer eller service.

Nøgler
Der udleveres én nøgle, som passer til værelsesdør, skabs- og skrivebordsskuffe. Pas på nøglen. Hvis du
mister den, koster det kr. 250,-

Pas
I november måned skal du medbringe pas med gyldighed indtil mindst juli 2022. Vi opbevarer passet for
dig på skolens kontor.

Post
Post til eleven uddeles ved middagsmaden og bedes adresseret således: Elevens navn, Sædding Efterskole,
Astrupvej 3, 6900 Skjern
Praktisk arbejde og rengøring
Alle giver en hånd med i det praktiske arbejde. Vi hjælpes alle ad med den daglige rengøring af skolen og
den ugentlige fredagsrengøring, og du kan også få arbejdsopgaver udenfor.

Påklædning
Alle elever skal være anstændigt påklædt, hvilket betyder, at undertøjet og maveskind ikke skal være synligt. Dette gælder både sommer og vinter. Af hensyn til almindelig hygiejne skal du have noget på fødderne, også indendørs. Ved arbejde i køkkenet skal du have sko på.

Rygning
Vi vil gerne hjælpe dig til at passe godt på dit helbred, og derfor er skolen røgfri for både elever og medarbejdere. Det betyder, at du ikke må ryge, mens du går på skolen, hverken på skolens område eller andre
steder. Hvis du var ryger, inden du begyndte på skolen, forventer vi, at du er stoppet inden skolestart, og
vi vil gerne støtte dig i dit rygestop. Hvis du bliver taget i at ryge, bliver vi sammen nødt til at gøre noget
ved det, så du stopper med at ryge og dermed kan fortsætte som elev på skolen. I sidste ende er det dog
dit eget ansvar, at du ikke ryger, og rygning kan medføre hjemsendelse. – Samme regler gælder for e-cigaretter, snus og anden form for tobak.

Salg og udlån af penge
Du må ikke sælge drikkevarer, mad og slik o.lign. på skolen, og du skal lade være med at låne penge ud til
dine kammerater. Hvis du og en kammerat vil handle ting med hinanden, som koster over 100 kr. (fx tøj
eller en mobiltelefon), skal begges forældre inddrages, så ingen bliver snydt.

Sex og porno
Du må ikke deltage i seksuelle aktiviteter, mens vi har ansvaret for dig, og du må ikke se porno.

Spil
Vi har mange forskellige spil, som kan bruges i dagligstuen. Pas godt på dem og sæt dem på plads efter
brug. Vi har et lokale, hvor du kan spille Playstation eller Wii sammen med dine kammerater. Du må også
sætte din egen Playstation eller X-box op i E-sport – på eget ansvar.

Sprog
Vi går op i, hvordan vi taler til hinanden. Det sprog, du bruger, påvirker vores fællesskab og dine medmennesker. Derfor skal du tale pænt til og om de andre elever og de ansatte. Skældsord og bandeord vil vi ikke
høre, hverken i dagligstuen eller på fodboldbanen.
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Stearinlys
For at minimere brandfaren må du kun anvende fyrfadslys på dit værelse. De skal sættes på en tallerken
eller lignende, idet de kan lave pletter eller brænde hul pga. varmen.

Sygdom
Hvis du er syg, skal du stå op inden morgenløb og melde dig syg til vagten på lærerværelset kl. 6.45. Hvis
du bliver syg i løbet af dagen, skal du melde dig syg til en lærer. Når man er syg, skal man blive på sit eget
værelse indtil næste morgen. Din værelseskammerat kommer med mad til dig. Du skal selv sørge for at
drikke rigeligt med vand fra vandhanen. Hvis du ved en fejl IKKE har fået mad, skal du selv stå op og bede
en lærer om at hjælpe dig. Du må også gå op på lærerværelset eller kontoret og bede om hjælp, hvis du fx
får brug for smertestillende piller eller har fået det dårligere, så du skal til læge. Når du er syg, vil du blive
tilset af en vagtlærer eftermiddag og aften, men du skal selv opsøge hjælp, hvis du får brug for det.
Hvis du har brug for læge, skal du sige det om morgenen (for tidsbestilling). Vi har ikke tilknyttet en
læge til skolen, da det ikke er en mulighed. Derfor kan det for elever der bor tæt på skolen være en fordel
at benytte sig af egen læge. For elever der kommer langvejs fra, kan vi få en lægetid på ét af lægehusene i
nærheden, som måtte have tid den pågældende dag. Hvis du bliver akut syg, kontakter vi en vagtlæge. Vi
ringer også til dine forældre, hvis vi skønner, at det er nødvendigt. Ved længere tids sygdom, smitsom sygdom eller sygdom med høj feber vil vi gerne have, at du bliver hentet hjem.
Både det gule og det blå sygesikringsbevis skal medbringes og opbevares af dig selv. Du skal have det
ved hånden ved lægebesøg eller ved pludseligt opstået sygdom eller ulykkestilfælde. – Se også under
”Læge” og ”Medicin”.

Sædding-tøj
På infoaftenen eller i begyndelsen af skoleåret får du tilbud om at købe sportstøj med skolens navn og eget
navn. Betalingen trækkes af depositummet. Senere på året vil elevrådet sørge for, at der bliver lavet en
”årstrøje”, som du kan købe, hvis du har lyst.
Telefon, mailadresser, kontortid, skolens konti
Skolens telefon: 9736 2200. Skolens mail: kontor@saedding.dk (til sekretæren)
Kontortid man-tor 8.00-9.45; 10.15-12.15; 12.45-14.00. Fre 10.15-13.00. Vagtlærer træffes 17.00-24.00
Forstanders mobil: 2345 6642. Forstanders mail: mads@saedding.dk
Kontakt til øvrige medarbejdere: Se oplysninger på vores hjemmeside www.saedding.dk
Brug gerne Viggo til at give beskeder. Vi svarer tilbage på Viggo hurtigst muligt.
Skolens konto til skolepenge: 7652-2201391. Skolens konto til elevbanken: 7652-2207364
Skolens MobilePay: Tlf. 93 97 36 22.
Ture
Skolens regler gælder også, når vi er af sted sammen på ture – både herhjemme og på udlandsture.

Tyveri
Tyveri er overtrædelse af straffeloven og meget ødelæggende i et fællesskab, og tyveri kan blive politianmeldt. Hvis du får stjålet noget, skal du udfylde et papir, som du får på lærerværelset. Kulturen på skolen
er, at man spørger, før man låner af andre og ikke tager noget, der tilhører en anden eller skolen. Bliver du
taget i tyveri, kan det medføre bortvisning midlertidigt eller permanent.
Simpelt tyveri som fx tyveri fra et ulåst værelse/lokale dækker en forsikring ikke. Sørg for at have så
få kontanter på værelset som muligt og sørg for at låse penge og værdigenstande inde i dit skab eller din
skuffe. Du kan henvende dig til vagtlæreren for at få sat penge i elevbanken.
Vaskeri
Vi har to vaskemaskiner og en tørretumbler. En vask (inkl. vaskemiddel og tumbling) koster kr. 15,-. Vaskemaskinen doserer selv vaskemiddel. Du kan hænge dit tøj til tørre i vaskerummet eller udendørs. Sørg
for at tage tøjet ned igen, når det er tørt, da andre også har brug for pladsen. Sørg for at mærke dit tøj med
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navn.

Værelse og elevgang
Du skal opholde dig på dit eget værelse fra kl. 22.15 til kl. 6.30. Natterend kan medføre hjemsendelse.
Du har ansvar for at ordne morgentoilette, rydde op på værelset og luftet ud inden værelsestjek.
På værelset må du kun bruge hæftemasse (købt på skolen) til opsætning af plakater og andet. De ting
du hænger op på væggen, skal være åndbart, for at der ikke skal dannes mug på væggen. Der må ikke hænges op direkte på loftet – sæt i stedet en snor i de kroge, der er i loftet. Det er ikke tilladt at have stødende,
vulgære og provokerende ophæng eller genstande på værelset. Senge og reoler skal stå langs væggene, og
sengene må ikke stå sammen.
Lugtende arbejdstøj, reservedele, værktøj samt skarpe metalgenstande må ikke opbevares på værelset eller i skabene. Du må gerne medbringe elektriske apparater til at lave varme drikke, toast eller vafler
på værelset, men du må ikke have dit eget køleskab eller varmeapparat på værelset
Du skal aflevere værelset i samme stand, som du modtog det ved skolestart, bortset fra almindeligt
slid. Ved afslutningen på skoleåret vil der blive lavet en opgørelse over skader og erstatning.
Du skal bo på værelse sammen med en kammerat (evt. to). Som udgangspunkt skal du blive boende
på det samme værelse med den samme kammerat hele året. Hvis du oplever vanskeligheder i forhold til
din værelseskammerat, skal du henvende dig til den lærer, der har ansvar for elevgangen. Normalt løser vi
problemerne på værelset, uden at du skal bytte værelse.
Vi udlejer jævnligt skolen til lejre i forlængede weekender og ferier. Det indebærer, at dit værelse og
din seng bliver udlånt. Du bestemmer selv, hvor mange af dine ting, du vil låse inde i skabet. Det betyder
også, at du nogle gange skal gøre ekstra godt rent.
Som beboer på en elevgang har du medansvar for at holde gangen og elevkøkkenet opryddet og rent.
Sæt navn på, hvis du sætter madvarer i køleskabet eller fryseren i elevkøkkenet.

Weekender
En almindelig weekend begynder normalt fredag kl. 15.30 og varer til søndag kl. 22. I weekenderne kan du
rejse hjem eller blive på skolen. Dog vil der være enkelte weekender, hvor du skal være på skolen i hele
eller dele af weekenden. I årskalenderen kan du se, hvornår du skal være på skolen. Den første weekend
skal du blive på skolen.

Weekendprotokol
Senest onsdag kl. 12 skal du skrive i weekendprotokollen, om du vil blive på skolen eller tage væk. Vi skal
vide, hvor du er henne, og vi skal vide, hvor mange elever køkkenet skal lave mad til.
Drenge og piger må kun tage med hinanden hjem, hvis begge hold forældre underretter skolen om, at de
er indforstået med det (ring eller skriv til sekretæren). Vi forventer, at dine forældre selv er hjemme, hvis
du inviterer kammerater med hjem.
Hvis du besøger andre udenfor skolen, skal dine forældre kontakte skolen og godkende besøget.
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