Ordningsregler för internatboende på Blekinge Naturbruksgymnasium
Allmänt


Jag visar respekt för mina medboende och personalen och även för deras och andras egendom.



Arbetskläder och arbetsskor som används i arbetet på skolan, förvaras i tilldelat klädskåp och ej
på internatet.



Husdjur som deltar i undervisningen är tillåtna på vissa av internaten.



Hyresgästen skall närvara på lektionerna och komma i tid.



Besök skall anmälas till internatansvarig. Hyresgästen ansvarar till fullo för sina gäster. Viktigt
när man får besök är att det inte skapar olägenhet för andra på boendet.

Boende


Hyresgästen är skyldig att städa, vårda och hålla god ordning på sitt rum.



I boendet hjälps alla åt med att hålla ordning i de gemensamma utrymmena såsom allrum,
toaletter, kök och tvättstuga. Det innebär att vara behjälplig med städ, disk och återvinning.



Vid skador på fastigheten, inventarier eller möbler skall detta omgående anmälas till
internatföreståndaren eller internatansvarig. Sådant som inte anses vara normalt slitage skall
ersättas av hyresgästen.



Vid ändring eller uppsättningar av affischer, gardiner, tavlor, speglar etc. Kontakta alltid
internatföreståndaren först för godkännande.



Vid slarv eller oaktsamhet i boendet står hyresgästen själv för kostnaderna exempelvis vid utlöst
brandlarm.



Hyresgästen är ansvarig för att under kvällen meddela personal följande:
- frånvaro samt återkomst, till internatet.
- om man ej ska sova på internatet. Om eleven är under 18 år ska vårdnadshavare bekräfta detta.



Hyresgästen ska vara på sitt internat senast kl 23.00 om inte annan överenskommelse med
personal gjorts.



Vid sjukdom får man inte bo på internatet.



Det är inte tillåtet att bo på internatet helger och lov. Enstaka fall kan godkännas av rektor efter
särskilda skäl. Om den boende är omyndig skall behovet tillstyrkas av vårdnadshavare.



Rummet får inte användas, utan särskilt medgivande, under kursuppehåll. Hyresgästens
tillhörigheter får dock förvaras i rummet, även under längre kursuppehåll, om annat ej meddelas
av hyresvärden.



Hyresgästen får inte låta någon bo eller övernatta i rummet.



Hyresgästen skall visa hänsyn och inte spela hög musik eller föra oväsen oavsett tidpunkt.
Ljudnivån skall vara så låg att dina medboende inte störs. Vid upprepade tillsägelser kan rätten att
ha stereo, dator, tv eller andra ljudanläggningar dras in. Mellan 22.00 och 07.30 gäller tystnad.



Rektor, internatföreståndare eller deras ombud har rätt att bereda sig tillträde till rummet för
besiktning, reparation, besök av sjukanmäld eller annan hjälp som kan behövas.



Lås dörren till ditt rum när du inte är där. Skolan har ingen försäkring som ersätter dina förlorade
ägodelar. Borttappad nyckel eller tagg ersätter hyresgästen med den aktuella kostnaden som
uppstår.



Hyresgästen skall vid avflyttning lämna rummet tömt och välstädat samt lämna alla nycklar
och/eller taggar som är utkvitterade. Vid undermålig städning eller skador på rummet kommer
hyresgästen att debiteras, 800 kr/pers. Internatföreståndaren eller dennes ombud skall slutbesikta
rummet, och rumsbesiktningsprotokoll skall signeras av båda parter.

Policy (Förbud)


All rökning och snusning är förbjudet både på boendet och skolans område.



Det är förbjudet att vara påverkad, förtära, inneha eller förvara alkoholhaltiga drycker eller andra
droger på internatet och på skolans område. Hyresgäst kan anmodas (begäras) genomföra drogtest
i enlighet med skolans fastställda policy.



Man får inte använda, inneha eller förvara vapen och vapenliknande föremål på internatet eller på
skolans område. Även smällare och annan pyroteknisk utrustning är förbjuden.



Om extra resurser måste sättas in för att ordningen i fastigheten skall vara acceptabel kan
hyresgästerna debiteras för detta. Detta bedömer rektor med internatföreståndare och/eller
internatansvarig.



Spel och vadslagning om pengar får inte förekomma i boendena.



Mobbing, våld eller hot om våld accepteras inte i boendena.



Missbruk eller vandalisering av brandsäkerhetsutrustning såsom brandlarm, brandvarnare,
brandsläckare, brandslang, brandfiltar samt nödutgångar är strängeligen förbjuden och leder till
omedelbar avstängning.
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Generella konsekvenser om du bryter mot reglerna
Rektor har rätt att, beroende på överträdelsens art och allvar, besluta om andra konsekvenser.
1. Första gången reglerna bryts får du en varning eller stängs du som hyresgäst av upp till en vecka
från internatet. Du har då inte rätt att vistas på skolans område efter skoltid.
2. Andra gången reglerna bryts stängs du som hyresgäst av upp till tre veckor från internatet. Du
har då inte rätt att vistas på skolans område efter skoltid.
3. Sker en tredje överträdelse stängs du som hyresgäst av för resten av studietiden från internatet.
Du har då inte rätt att vistas på skolans område efter skoltid

Vid avstängning ansvarar vårdnadshavarna/betalningsansvarig för sina barn efter skoltid.

Jag/vi har tagit del av och accepterar ovanstående ordningsregler. För omyndig elev skall
även betalningsansvarig ta del av och acceptera ordningsreglerna.

Ronneby 2018-

Ronneby 2018-

Elev, hyresgäst

Betalningsansvarig

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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