August 2017

Husorden
På OrkesterEfterskolen bygger fællesskabet på gensidig respekt, samarbejde, omsorg
og ansvarlighed!

Der er følgende regler








Der er mødepligt til alle skemalagte timer, fællesarrangementer og de tre hovedmåltider.
Ved sygdom henvender du dig til vagtlæreren og aftaler det videre forløb.
Mellem kl. 19 - 20 skal du være på dit eget værelse. Der er ro til lektielæsning.
Mellem kl. 22 - 7 må du ikke opholde dig i andre husender end din egen.
Skolen er røgfri, både udendørs og indendørs.
Det er forbudt at opbevare og være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer.
Det er forbudt at bade i Storåen.

Derudover gælder følgende retningslinjer for samvær og trivsel










Alle rydder op efter sig selv, både indendørs og udendørs, og hjælper desuden med at holde
skolen ren og pæn.
Mobiltelefoner og computere anvendes under hensyntagen til det fælles skoleliv.
Skolens grund må forlades mellem kl. 6.00 og 19.00. Det er vigtigt at huske at skrive på
tavlen, hvis du forlader skolen, og sætte kryds når du er kommet tilbage, af hensyn til
vagtlæreren.
Hvis du gerne vil forlade skolen mellem 20 og 22 aftales det med direkte vagtlæreren.
Når du cykler, skal du altid have cykelhjelm på, og lygter, når det bliver mørkt.
Fra kl. 22 til 8.30 ligger alle mobiltelefoner, computere, iPads og andre mobile enheder, der
kan gå på internettet, i skabet i Ildfuglen.
Som sygemeldt er du i sengen hele dagen. Du bliver tilset af vagtlæreren ved måltiderne.
Forældrene bliver orienteret pr. mail.
Tirsdag giver du besked om, hvorvidt du bliver på skolen i den følgende weekend.
Skolen er sex og pornofri.

Skolens regler og tilsynsansvar gælder, når du er i skolens varetægt, også uden for skolens grund,
alle døgnets timer fra ankomst, til skolen forlades ved hjemrejse.
Du er ikke forsikret gennem skolen, men gennem din families egen ansvars og ulykkesforsikring.
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