Husets regler
Vis hensyn!

1.

Værelset og fællesområderne skal ordnes og bliver godkendt hver dag.

2.

Sygemelding skal ske personligt og i forbindelse med morgenvækningen. Herefter er du
sengeliggende resten af døgnet på dit eget værelse. Hvis du skal til læge, aftales det med
morgenvagten. Din værelseskammerat er ansvarlig for, at du får mad. Du kan ikke have besøg
på værelset af kammerater.

3.

Skal du have fri en hel dag eller mere, skal dine forældre henvende sig til din kontaktlærer. Du
kan i ganske særlige tilfælde få fri fra obligatoriske weekends, gymnastikopvisninger eller
arrangementer. Dine forældre skal henvende sig til forstanderen/viceforstanderen.

4.

Inventaret på dit værelse skal gennemgås, når du er flyttet ind. Du skal erstatte bortkomne eller
ødelagte genstande.

5.

Du må gerne dekorere dine vægge på dit værelse med plakater o. lign., men ikke loftet. Du må
kun anvende plakatgummi, som du køber af os. Du må være forberedt på, at vi udøver en vis
form for censur omkring de ophængte billeder og genstande på værelserne.

6.

Skolens møbler og andet inventar må ikke flyttes udenfor.

7.

På grund af brandfare er levende lys på værelset, i dagligstuen eller i opholdsrum ikke tilladt.

8.

Deltagelse i aktiviteter udenfor skolen kan kun foregå efter aftale med kontaktlæreren eller
ledelsen.

9.

Du må kun benytte din evt. medbragte knallert til hjemkørsel i weekender eller efter aftale med
vagten.

10.

Din mobiltelefon er ”usynlig” og lydløs, når der er undervisning, spisning og
fællesarrangementer. Den første uge er ”mobiltelefonfri”.

11.

Du må gerne anvende rulleskøjter, skateboard og fodboldstøvler - udendørs.

12.

Du må ikke have hovedbeklædning på i spisesalen samt til morgensang Undtaget herfra er
religiøst begrundet hovedbeklædning. Her skal vi have talt med dine forældre.

13.

Intet tyggegummi i spisesalen og hallen.

14.

Du har sko på i spisesalen.
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15.

Weekendfravær gælder fra fredag senest kl. 17.00 til søndag aften tidligst kl. 18.30 - senest
kl. 21.30. Du kan ikke bo på skolen, hvis du skal til fest i weekenden. Specielle aftaler omkring
weekenden aftales med weekendvagten og køkkenlederen.

16.

Det er ikke tilladt at forlade værelset, henholdsvis skolen udenfor de fastsatte tider (f. eks i
stilletimen, om natten m.m.)

17.

Af hensyn til andre - og ikke mindst dig selv - accepteres seksuel omgang ikke.

18.

Vold, truende adfærd og mobning accepteres ikke.

19.

Der er ikke tilladt at ryge under opholdet på skolen.

20.

Du må ikke købe, opbevare, indtage eller være påvirket af øl, spiritus eller euforiserende
stoffer. Dette gælder også på vej til og fra Friskolen og Idrætsefterskolen Ubby.
Vi tilbyder dig, at blive renset for evt. mistanke om hashrygning ved at tage en test, mens du er her
på skolen (foregår altid i samråd med dine forældre). Ønsker du ikke at tage testen på skolen, kan
du tage hjem til egen læge og få den taget.

Kontrakt
Ved skolestart indgår vi/skolen en samarbejdskontrakt med dig, hvor du med din underskrift
tilkendegiver, at du har forstået og vil overholde ovenstående.
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