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Vær mod dine kammerater, som du vil have, de skal være mod dig. 
Behandl tingene, som du vil have, at andre behandler dine ting. Vi forventer du dagen igennem er med til at holde orden, og at du 
rydder op efter dig selv.  
 
Du har mødepligt til alle hovedmåltider 
Der er aftenforfriskning hver aften. På fællesaftener er der mødepligt. 
 
Du har mødepligt til alle timer og skal møde præcis. Du skal medbringe din skoletaske. 
Vi forventer at du deltager aktivt og positivt i undervisningen, samt at du passer dine rengøringsopgaver og køkkenvagter. 
 
Måltidskultur:  Det er vigtigt, at alle måltider foregår i en god atmosfære. Vi forventer, at du medvirker til et hyggeligt måltid. 
Maden skal behandles med respekt, ligesom du selvfølgelig smager på maden. Du spiser selvfølgelig til alle måltider. Vi holder 
bordskik, og man bliver på sin plads, hvis man ikke serverer. 
Post udleveres efter middagen. 
 
Aftenstilletime:  Der er stilletime med lektiehjælp kl. 19.00 til 20.00 
I lektietimen skal der være ro. Man er på eget værelse, hvis ikke andet er aftalt. Man kan ikke gå i bad i stilletimen. 
 
Du skal sove i din egen seng Når vagtlæreren har sagt godnat, bliver man i sin egen seng indtil næste morgen. 
 
 
Forlader du skolen om aftenen, skal du give vagtlæreren besked.  
Du skal være tilbage på skolen senest kl. 21.00 med mindre andet er aftalt. 
 
Søndag aften skal du være tilbage på skolen mellem kl. 19.00 og 21.30. 
Bliver du syg hjemme, skal dine forældre ringe besked til vagthavende lærer på tlf. 62 23 13 28 eller mobil 40 25 13 28 
mellem kl. 19.00 – 21.00. Du kan ikke sygemeldes ved sms eller mail. 
 
Du må ikke møde på skolen påvirket af alkohol eller stoffer 
Indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer er forbudt og medfører bortvisning. 
 
Rygning: Rygning på skolens grund er ikke tilladt.  
                 Elever med underskrevet rygekort må ryge på anvist plads foran skolen, på aftalte tidspunkter.  
 
Mobiltelefon: Mobiltelefonen skal ligge på værelset fra kl. 7.00 til undervisningen er slut kl. 16.30 / 17.00 samt til måltider og 
fællessamlinger. Af sikkerhedshensyn må du ikke have musik i ørerne, når du arbejder i køkkenet og til morgenrengøring. Det er 
nemmest at træffe eleverne pr. tlf. efter kl. 17.00. Der må ikke ringes til og fra eleverne efter kl. 22.15. 
 
Sygdom: Man står op til morgenmad. Efter morgenmad tages stilling til, om du skal ligge i sengen. 
Det aftales med vagtlæreren. Sengen holdes hele dagen + aften. 
Ved længerevarende sygdom, eller hvis begge på et værelse er syge, kan eleven flyttes til sygeværelse. 
Værelseskammeraten sørger for mad til den syge. Naboværelser sørger for elever på eneværelser. 
 
Skal du have fri: Spørg Birthe på kontoret, ikke i undervisningstiden. Husk tandlægekort og lign. 
 
Vagter: Det er dit eget ansvar at vide, hvornår du har køkkenvagt, og vi forventer at du deltager aktivt og positivt. 
 
Værelset: Lås altid din dør, når du forlader værelset. Skolen påtager sig ikke ansvar for dine ejendele. 
Du må ikke have levende lys på værelset. Se værelsesorden. 
  
Øvrigt: Skolens hynder og stole, må ikke tages med ud eller anvendes et andet sted end hvor de er placeret. 
 
Hestene må ikke fodres (hestene fodres kun af hestevagterne og efter aftale med ridelæreren)  

 
Slik, sodavand og chips  må ikke medbringes og indtages på fællesområderne.     


