
 
Gäller tillsvidare från och med augusti 2022 

 

 

Våra ordningsregler 
syftar till att göra Stora Segerstad Naturbrukscentrum till en trivsam och trygg plats, både för 

personal, elever, besökare och djur.      

Hänsyn, respekt och ansvar gäller som överordnad regel  

 Du medverkar till god studiero, trivsamma och trygga lektioner samt följer de regler och 

säkerhetsföreskrifter som gäller där undervisning pågår.  

 

 Du medverkar till en trivsam miljö under raster och fritid, i matsalen, i allmänna utrymmen, på 

boendet och i våra utomhusmiljöer.   

 

 Du medverkar till att hålla den yttre och inre miljön, samt verksamhetens fordon, fri från nedskräpning 

och skadegörelse.   

 

 Du använder ett vårdat språk och använder inte kläder eller symboler som kan kränka andra. 

 

 Vid framförande av fordon ska allmänna trafikregler och skyltar följas.  

Parkering av fordon sker enbart på anvisad plats. Vid tillsägelse av skolans personal om felaktig 

parkering ansvarar du för att fordonet flyttas omgående. 

 

Tobak, alkohol och droger 

 All rökning inomhus är förbjuden, det gäller även e-cigarretter.  

Rökning sker enbart på anvisad plats utomhus.  

 

 Det råder nolltolerans mot alkohol och droger.  

o Ingen får vistas påverkad av alkohol eller droger på Stora Segerstad Naturbrukscentrum.  

o Alkohol och andra droger får inte intas eller förvaras på området.   

o Alkohol och andra droger som påträffas på området beslagtas.  

o Vid uppmaning ska du omgående kunna påvisa att du inte är påverkad av alkohol eller droger. 

Detta kan ske genom olika tester, t.ex. utandningsprov.   

 

 Den som påträffas påverkad av alkohol eller droger ska snarast lämna skolans område.  

Omyndiga elevers vårdnadshavare eller annan vuxen som angetts som anhörig kontaktas omgående 

för hämtning av påverkad elev, oavsett tid på dygnet. Skulle hämtning vara omöjlig för 

vårdnadshavare/anhörig att ordna, kommer skolan att ombesörja hemtransport. Vårdnadshavare eller 

motsvarande står för transportkostnaden.  

 

 Påföljden efter att elev/studerande påträffats påverkad av alkohol på skolans område blir 

utandningsprov på fritidskontoret/köket under 10 veckor. 

o Elev som inte bor på skolan gör utandningsprov under 10 veckor klockan 08:00. 

o Elev som bor på skolan gör utandningsprov under 10 veckor klockan 08:00 och 22:00.  

o I de fall elev inte kan komma till tiden för utandningsprov, ska överenskommelse ha gjorts i 

förväg med boendepersonalen. Ingen hänsyn tas till eventuella sovmorgnar eller liknande. 

Om detta inte följs kan avstängning från boendet bli aktuellt.   

 

 Påföljden vid droganvändning beskrivs i skolans alkohol- och drogpolicy.  

VÄND! 
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Elevboendet 

 Elevboendet finns tillgängligt för att eleven ska kunna sköta sina studier.  

Det innebär att  

o Elev ska vara närvarande i skolan och gå på sina lektioner.  

Vid hög skolfrånvaro kommer möjligheten till boende att utredas.  

o Sjukanmäld elev ska omgående lämna skolans boende och tillfriskna hemma, om inget annat 

är överenskommet med boendepersonalen.  

o Boendepersonalen förbehåller sig alltid rätten att kunna kontakta vårdnadshavare eller 

motsvarande vid behov, oavsett om den elev som bor på skolan är myndig eller inte.  

 

 Elever med hyresavtal har tillgång till sitt rum mellan måndag morgon och fredag eftermiddag, 

förutsatt att det inte infaller lovdagar eller helgdagar under dessa dagar. 

o Undantag gäller efter överenskommelse med boendepersonalen.  

o Om detta inte följs kommer ett kostnadstillägg på hyran att faktureras, t.ex. helghyra för 

elever som kommer olovandes till boendet under helgen/söndagskvällen.     

 

 Det ska vara tyst på skolans område mellan klockan 22:30 och 07:30.  

o Senast klockan 23:00 ska elevers fordon vara parkerade, korridorer och allmänna utrymmen 

ska vara tomma och alla ska vara på rummet.  

 

 Sammanboende mellan pojkar och flickor som är under 18 år accepteras inte utan bådas 

vårdnadshavares medgivande. 

 

 Elev får inte, utan medgivande av boendepersonalen, ha besökande på elevhemmet under 

kvälls/nattetid. Besökande som inte följer skolans ordningsregler, inte delar skolans grundläggande 

värderingar eller som skapar otrygghet på skolan får inte komma på besök. Eleven är ansvarig för sin 

gäst.  

 

 Det är inte tillåtet att ha djur på elevhemmet. Undantag görs för de elever som utbildar sig till 

hundförare/hundskötare och som har fått tillstånd från hundlärare att ha hund på skolan.  

Som komplement till ordningsreglerna finns särskilda regler för hundhållning på skolan/boendet. 

 

 Eleven/hyresgästen är ytterst ansvarig för att rummet och dess inventarier hålls hela och rena.  

Lås alltid dörren så att ingen obehörig har möjlighet att komma in på rummet.  

o Om något går sönder anmäls skadan omgående till boendepersonal.  

o Hyresgästen är ersättningsskyldig för skadegörelse och för inventarier som försvunnit eller 

gått sönder i rummet. Kostnaden faktureras den som är fakturamottagare för rumshyran.  

o Boendepersonal/vaktmästare gör regelbundna kontroller av rummen och eventuella skador 

faktureras löpande till den som är fakturamottagare för rumshyran.   

o Städkontroller sker ungefär var fjärde vecka och då ska rummet vara städat på utsatt datum. 

o Sopor lämnas sorterade i avsedda kärl i miljöstationen/container.  

o Vid upprepad dålig ordning på rummet utförs städning av skolans personal. Kostnaden för 

städningen faktureras den som är fakturamottagare för rumshyran. 

  

I slutet av varje skolvecka gör boendepersonalen en sammanställning på individnivå kring elevers eventuella 

överträdelser av ordningsreglerna. Upprepade överträdelser kan leda till en tillfällig avstängning från boendet 

eller att eleven får ordna egen bostad utanför skolan under resterande del av utbildningen. Avstängning från 

boendet innebär fortsatt att eleven ska ta ansvar för sina studier och följa sitt schema på plats i skolan.   

VÄND!    


