Leveregler
For at vi alle kan trives er der nogle grundregler, som skal overholdes.
Ligesom et hjem har regler, er der også her nogle skrevne og uskrevne regler, der alle handler om,
at det skal være rart for os alle at være her.
Der er dog regler, som ikke kan diskuteres. Det gælder, men begrænser sig ikke nødvendigvis til,
nedenstående:
•

Det er elevens eget ansvar at kende til og at overholde skolens regler, og i det daglige, at
udvise en almindelig god opførsel.

•

Elever og forældre skal altid, også på de sociale medier, omtale skolen, lærerne og andre
elever med respekt. Hvis man gerne vil bidrage med konstruktiv kritik, skal det ske i
respekt for ovenstående.

•

Eleven skal møde og være aktivt i alle timer, måltider og fællesarrangementer.

•

Det er forbudt at indtage og/eller opbevare alle former for tobaksprodukter, alkohol og
euforiserende stoffer. Dette gælder såvel på, som udenfor skolen, samt under rejse til og
fra skolen. Overtrædelse medfører altid bortvisning.

•

Eleven skal ligge i sin egen seng mellem 22.30 og 06.00. Natterend udenfor skolens
område medfører altid bortvisning.

•

Sex er ikke tilladt på skolen.

•

Hærværk, graffiti og klistermærker er strengt forbudt.

•

Manipulation med brand- og røgmateriel medfører øjeblikkelig bortvisning fra skolen.

Hvis vi oplever, at der ikke er respekt om skolens regler og daglige anvisninger, vil det i reglen
medføre, at vores samarbejde ophører.
Bortviste elever kan søge om genoptagelse. Evt. genoptagelse vil bero på ledelsens og lærernes
grundige overvejelser om, hvad der er det bedste for den pågældende elev, for elevholdet og for
skolens omdømme. Ved genoptagelse garanteres det ikke at eleven kan flytte ind på sit tidligere
værelse.
Håndhævelsen af reglerne tager ikke hensyn til årskalender eller planlagte aktiviteter. Det
kan således koste deltagelse i såvel rejser, prøver som andre aktiviteter at overtræde skolens
regler. Ved regelbrud, der kan føre til bortvisning, sendes eleven, efter aftale med
forældrene, omgående hjem,. Herefter vil ledelse og medarbejdere, hurtigst muligt, tage
stilling til om eleven kan returnere til skolen. Ved bortvisning tilbydes elev og forældre et
møde på skolen.

