Ordningsregler
1. Studier är att jämföra med arbete. Därför gäller närvaroplikt på de schemalagda lektionerna (minst
20 timmar per vecka vid heltidsstudier). Närvaro vid lektionerna berättigar dig till studiemedel. Vid
hög frånvaro rapporteras detta till CSN. Möjligheten att tentera av kurser finns inte på folkhögskola,
hög närvaro och tillfredställande arbete under kurstiden ger möjlighet till studieintyg, behörigheter
och omdöme. Du kan kontrollera din närvaro i schoolsoft. I övrigt se ”handlingsplan vid låg närvaro”.
2. Lektionerna börjar på utsatt tid och då ska alla vara på plats.
3. Sjukfrånvaro anmäls i schoolsoft/ per telefon 010-2449090 eller 070-3121877 senast 8.30. Du ska
anmäla alla dagar du är sjuk. Tänk på att även anmäla att du är sjuk/vård av barn till
försäkringskassan. Du som äter specialkost måste anmäla din frånvaro till köket
4. Lov från undervisning beviljas enligt följande:




enstaka lektioner av resp. lärare
upp till två dagar av klassföreståndare
för längre tid arbetslaget

5. Fusk är inte tillåtet. Som fusk räknas t.ex. att vid prov använda inte tillåtna hjälpmedel som
otillåtna anteckningar, lappar, mobiltelefon. Att kopiera texter direkt från nätet utan att ange källa är
också fusk. Fusk kan anmälas av personal eller deltagare på skolan.
Åtgärder vid fusk:




Vid fusk blir arbetet eller provet underkänt.
Vid inträffat fusk första gången samtalar läraren med deltagaren.
Vid andra tillfället får deltagaren en skriftlig varning av rektor.

6. Alla deltagare och personal förväntas bemöta andra på ett respektfullt och accepterande sätt.
Skolan tar helt avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. För
vidare information se skolans Likabehandlingsplan.
7. Rökning på skolan område är förbjudet. Rökning får endast ske på hänvisade platser.
8. Användning av alkohol och droger är oförenligt med skolans verksamhet och aktiviteter. För vidare
information se skolans Alkohol och drogpolicy.
9. Du är skyldig att betala för studiematerial, kost och logi enligt angivna regler. Skulder till skolan
måste betalas i tid. 10 dagar efter sista betalningsdatum måste du flytta från skolans internat.
Obetalda räkningar går till inkasso.
Om man inte följer ovanstående regler tillämpas skolans disciplinära åtgärder, se länk.

Hängsbo
Hängsbo är deltagarnas trivsellokal samt externatkök. Lokalen används också som undervisningslokal
vid behov.
Lokalen kan också ”hyras” av deltagare under helgen för fest (endast då är alkohol tillåtet i lokalen).
Fredag 17.00-Söndag 12.00. Bokas på expeditionen.
För att det ska fungera måste alla hjälpas åt med att hålla ordning i lokalen.

Därför
1. Städa efter dig!
2. Diska och torka av efter dig!
3. Sortera dina sopor!
4. Ställ iordning möblerna efter dig!
5. Stäng fönster och altandörr.
6. Levande ljus är inte tillåtna i lokalen.
7. Var aktsam om möbler, tv-utrustning, kök och annat i lokalen.
8. Alkohol i lokalen är endast tillåten vid ”bokad fest” Fredag 17.00-söndag 12.00.
9. Efter fest eller sammankomst ställs lokalen i ordning. Ansvariga har ett personligt ansvar
för att regler följs och att lokalen städas.
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