Retningslinjer
for Risskov Efterskole
Advarsler og bortvisning
Når du starter hos os, indgår vi en kontrakt sammen. Denne kontrakt indebærer, at du overholder skolens regler.
Hvis du er utilfreds med disse regler, tager du dem op efter demokratiets spilleregler gennem elevrådet.
Du overtræder dem ikke.
Skulle dette mod forventning ske, kan du få en advarsel, og dine forældre vil blive inddraget. Ved alvorlige advarsler
kan du blive sendt hjem på en tænkepause, eller – i værste fald – udmeldt fra skolen. Vi vurderer fra sag til sag, hvilken advarsel der vil blive brugt, alt efter overtrædelsens karakter.

Alkohol og rusmidler

Du må ikke indtage eller være påvirket af alkohol eller rusmidler på skolens område, eller når du er under skolens
ansvar. Dette gælder også på din rejse til og fra skole.
Der må heller ikke forefindes alkohol eller rusmidler på kollegierne.
Al indtagelse og opbevaring af alkohol eller rusmidler medfører øjeblikkelig bortvisning.

Computer mm.

Efter 1. hjemmeweekend må computere bruges i undervisningen og være på
værelserne. Computeren, mobilen, tablets osv. skal være slukket efter kl. 23.00.
Computeren skal have installeret opdateret anti-virus beskyttelse. Af hensyn til
plads på værelserne må du ikke medbringe TV, store stereoanlæg, køleskab mm.
Du må ikke have el-kedel eller andre lignende apparater på værelset.

Cykel

Du skal året igennem have en fuldt fungerende cykel (og cykellygter). Cyklen bruges i undervisningen og skal
derfor altid kunne køre. Dur din cykel ikke, er du selv ansvarlig for at få cyklen lavet så hurtigt som muligt. Du skal
køre med cykelhjelm.

Fritidsarbejde

Som skole fraråder vi fritidsarbejde.

Fællesarealer

Du skal sørge for at rydde op efter dig selv og sørge for at behandle skolens inventar ordentligt.

Gæster

Gæster er velkomne. Når din gæst kommer på skolen, skal han/hun introduceres for vagten. På hverdage må du
ikke have overnattende gæster, og din gæst skal forlade skolen senest kl. 21. I weekenden skal din gæst tilmeldes
på weekendformularen på lige fod med dig selv og indgå i vagtordning, aktiviteter m.m. Det koster 125 kr. for en
hel weekend eller 30 kr. pr. måltid. Ved ankomst skal du altid huske at introducere og evt. betale for din gæst hos
vagten. Husk også ved gæster, at det kun er muligt at sove sammen pige/pige og dreng/dreng.
I skoleweekender må du ikke have overnattende gæster. Du har ansvaret for, at dine gæster overholder skolens
regler.

Den lilla mappe

Hvis du går fra skolen i løbet af dagen eller aftenen, skal du skrive i den lilla mappe. Du skal skrive, hvor du er. Når
du er tilbage på skolen igen, skal du notere det i mappen.

Mobiltelefon

Som udgangspunkt er mobilen ikke fremme i undervisningen.
Mobiltelefoner må bruges efter anvisning af lærerne.
Alle samtaler skal føres uden for spisestuen og undervisningslokaler.
Vi forventer, at telefonen altid er stillet på lydløs.
Følges anvisningerne ikke inddrages mobilen (udleveres igen når vagten starter kl. 16.00)

Måltider

Vi lægger vægt på den gode oplevelse ved måltiderne. Derfor forventer vi, at du er
med til at gøre måltiderne hyggelige ved at udvise god bordskik.
Der er mødepligt til morgenmad og middagsmad. Deltager du ikke i aftensmaden, skal du skrive det på tavlen i
spisestuen lige efter morgenmaden. Til middags- og aftenmåltidet har vi faste pladser. Formiddags-, eftermiddagsog aftenskaffe spises i spisestuen. Der serveres ikke måltider uden for spisetiderne. Der vil altid være frugt tilgængeligt i spisestuen.
Medbringer du computer i spisesalen til måltiderne, stilles den i reolen lige indenfor døren.
Du skal hænge overtøjet i garderoben, hvor du også skal efterlade bagage, tasker, bolde, evt. ekstra sportssko m.m.

Rengøring

Rengøring er et fælles ansvar. Der gøres rent på bestemte tider og efter tur. Du er med til at gøre rent på fællesarealer og eget værelse. Derudover forventer vi, at du bidrager til at holde fællesarealer pæne og rene i hverdagen. Der
er mødepligt til rengøringen.

Rygning

Risskov Efterskole er en røgfri skole. Vi forventer derfor, at du er ikke-ryger. Det betyder,
at der ikke må ryges på skolen, eller når vi er nogen steder i skolesammenhæng.

Sengetider

Alle aftener undtagen fredag og lørdag skal du være på skolen senest kl. 21.00.
På hverdagsaftener og i skoleweekender skal du være på værelset senest kl. 22.00, og der skal være ro på værelserne. Samtaler skal være dæmpede. Lyset på værelset skal slukkes kl. 23.00. Generelt skal der udvises hensyn til
naboerne. Der må ikke spilles med bolde på kollegierne.
I almindelige weekender skal du være på værelset senest kl. 23.30 fredag og lørdag, men du skal være på skolen
senest kl. 21.30 disse dage. Også i weekender skal der være ro på kollegierne kl. 22.00.
Du sover på dit eget værelse, men i weekender kan det fredag og lørdag aftales at sove sammen pige/pige eller
dreng/dreng. Der kan max. sove 4 på et værelse. Det meddeles vagten ved aftensmaden, hvor man sover.
I skoleweekends gælder hverdagsreglerne i forhold til sengetid.

Sex

Du må ikke dyrke sex på skolen.

Pornografisk materiale

Der må ikke afspilles pornografi på skolens/egne medieafspillere. På værelserne må der ikke hænge billeder af
pornografisk karakter.

Stilletime

Mandag til torsdag er timen mellem kl. 18.45-19.45 stilletime. Der skal være ro på hele skolen, så du kan koncentrere dig om dine lektier. Vi forventer derfor også, at lektierne bliver lavet. Du skal være på dit værelse i stilletimen.

Sygdom

Hvis du bliver syg, skal du melde dig til morgenvagten på anvist sted og tidspunkt.
Under sygdom skal du opholde dig på dit værelse hele dagen, og der må ikke være gæster på værelset. Her aftaler
du med en anden elev at få bragt mad til dit værelse. Ved alvorligere sygdom overtager dine forældre ansvaret. Når
du melder dig syg, sender vagten en sms-besked til dine forældre.

Undervisning

Der er mødepligt til undervisningen. Vi betragter også rengøring og samling som undervisning. Fritagelse kræver
dine forældres tilladelse. Kontakten skal ske til kontaktlæreren via mail i god tid.

Weekender

Du skal regne med 4 skoleweekender. I disse weekender er der aktiviteter, som alle deltager i.
Efter en weekend skal du være tilbage søndag (enkelte gange mandag) aften imellem kl. 19.00 og 21.00. Hver
søndag kl. 21.00 mødes alle elever i spisestuen. Hvis du skulle blive forhindret i at nå dette, skal du ringe til skolens
vagttelefon på 24471929.
Forud for en ”frivillig-weekend” skal du senest mandag middag tilmelde eller framelde dig i Viggo. Her skriver du,
hvilke måltider du vil deltage i (alle skal deltage i morgenmad/ brunch). De måltider, du melder dig til, skal overholdes.
Dette gælder også for dine gæster.
Når du har meldt dig til en weekend, gælder det for hele weekenden. Du kan altså ikke tilmelde dig dele af weekenden.
Hvis du ikke har tilmeldt dig i Viggo, har du fraskrevet dig muligheden for at være her i weekenden.

