Information om ordnings- och trivselregler för internaten vid Svalöfs gymnasium
upprättat 2014-08-24
Internatet står för att både ta ansvar och att fatta egna självständiga beslut i trygg miljö. Här finns
det alltid vuxna i närheten som hjälper och stöttar dig på vägen.
Internaten hålls i gott skick tillsammans med elever, internatpersonal, vaktmästeri och underhåll.
Internatpersonal finns på plats under eftermiddagar och kvällar för att prata, hjälpa till, stötta och
styra upp när så behövs. Även nattetid finns personal på internaten om något skulle hända.
Skolsköterska och kurator finns förstås tillgängliga vid behov.
Visst kommer du att behöva plugga och du kommer att hinna ha kul tillsammans med dina
internatkompisar. Bowling anordnas onsdagar genom skolan och på torsdagar har skolan tillgång
till Tryckhallen. Vad gäller fritidsaktiviteter bygger det på att Du själv bekostar och tar ansvar för
att gå på egna aktiviteter. Personalen kan tipsa dig. Det finns exempelvis ett gym vid namn
Hälsomagasinet som ligger på bekvämt avstånd från internatet.
Vi har egna traditioner på Svalöfs gymnasium och här har vi tex Halloween med spökrunda,
maskeradtävling och läskig mat. Vi firar Mårtensafton varje år där elever och personal äter
svartsoppa och traditionell gåsamiddag tillsammans. Vi har även en uttagning till Svalöfs
starkaste påg och tös. Vi har också påsk- och julmiddagar, luciafirande, avslutningar med
stipendieutdelning.
Svalöfs gymnasium står för lärande på riktigt - där allt lärande sker i ett sammanhang och
praktiskt. På internatet gäller det att vi tillsammans, elever och internatpersonal städar internaten
Elever städar sina rum/lägenheter själva och de gemensamma utrymmena städar vi tillsammans
på tisdagar och torsdagar. Ansvaret alterneras genom ett städschema som görs av
internatpersonal. De gemensamma toaletterna och duscharna städas varje dag. Varje
våningsansvarig på internatet tar hand om rutiner för städning på sin våning. När elev har behov
av att tvätta meddelar de personalen så visar personalen hur tvättstugan fungerar. Tvätt- och
sköljmedel bekostas av elev. På Fridhem städar elev lägenhet själv och det finns trappvärdar som
alterneras mellan elever. Att vara trappvärd innebär att elev ansvarar för att trapphusen är fina, att
skräp plockas upp och att det ser trivsamt ut runt huset. Internatpersonal är på plats och hjälper
till.
På Kvarngatan sköter elev själv städning av respektive lägenhet.
För att det ska fungera på internaten behövs regler. Hur kan vi gemensamt skapa ett internat där
elever trivs och känner sig trygga och personalen har en god arbetsmiljö? Att vi tillsammans
vårdar internaten och på så sätt får kvar mer pengar till att göra roliga saker för.
Hund
Är först ok efter en överenskommelse med internatansvarig och tidigast efter den 1 oktober 2014.
Hund kostar 250 kr extra per månad. Önskar du hund på internatet ta kontakt med
internatansvarig. Det är endast hundägaren som är den som ansvarar för att hunden rastas och
sköts om. Det är viktigt att hunden mår bra och att den ej skäller eller förstör skolans egendom.
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Skolmiljö/internatmiljö
Ett rent och snyggt internat ökar trivseln för oss alla. Skräp kastas i de papperskorgar som finns
uppsatta. Elev som klottrar eller utför annan åverkan på skolans utrustning är skyldig att ersätta
eller åtgärda eventuella skador.
Rökning är endast tillåten utanför skolans område. Fimpar kastas i askfat som finns utplacerade
utanför Olympen och Fridhem. Skolan har nolltolerans mot droger och alkohol.
Städlista på Olympen upprättas av internatpersonal och elever städar tisdagar och torsdagar
tillsammans med personal de allmänna utrymmena.
På Fridhem finns ett schema över trappvärdar där elever ansvarar för att agera trappvärdar och
det ingår att städa trapphusen, sopa upp/plocka upp fimpar, skräp utanför Fridhemsingångarna
och att elever även går en runda runt huset och plockar upp det skräp som eventuellt finnes
utanför. Internatpersonal finnes på plats och delar ut städmateriel och hjälper till vid behov. En
uppsättning av städmaterial finns i vardera trapphus i källaren och internatpersonal har nyckel dit.
Elever ansvarar själva för kläder och egen medtagen utrustning.
Elever ansvar själva för att fönster/balkongdörr är stängt och att lampan är släckt i taket i aktuellt
rum innan elev lämnar internat under fredagen. Internatet stänger kl 16:00 på fredagar och öppnar
klockan 07:00 på måndagar.
Alla måltider äts i matsalen. Vid specifika skäl beslutar elevhälsan om. Exempelvis
lantbrukselever som behöver äta måltid vid fälten eller annan plats ansvarar arbetslagsledaren för
och vederbörande kontaktar köket.
Inga jackor eller smutsiga arbetskläder är tillåtna i matsalen. Ingång kvällstid sker genom
terassdörren med ingång direkt till matsalen. Vid kvällstid används endast den inre delen av
matsalen.
Besöksförbud råder tom den 9 september.
Frukost serveras tis-fre 07:00-08:30
Kvällsmat 16:30-17:30
Kvällsfika 20:00-21:00
Det är ej tillåtet att byta rum med varandra/sova hos varandra. Elev har ansvar över sitt eget
respektive rum/del av rum och det skall användas. Vi har ansvar för eleverna på internatet.
Tider
Skolan börjar senast klockan 08:30 och internaten är tomma på elever innan nattpersonal avslutar
sina respektive arbetspass. Är elev sjuk får eleven inte vistas på internaten utan åker hem.
Undantag för Rikselev. Nattpersonal meddelar arbetslagsledare och bitr rektor samt
internatansvarig innan hemgång vilka eventuella elever som finns kvar på internatet. Omyndig
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elevs vårdnadshavare meddelar skolan vid sjukdom. Nattpersonal städar av entrén innan
vederbörande lämnar arbetsplatsen.
Det är varje elevs ansvar att ta med det material och personlig skyddsutrustning som behövs från
internaten till undervisningspass.
Olympen/Ö-hus
Må: Ej besök.
Tis: Besök fram till 20:00.
Ons: Besök fram till kl: 20:00.
Tors: Ej besök då vi har gemensam städdag.
Elever skall vara tillbaka till internaten senast klockan 23:00 och då skall elever vistas på sina
respektive rum klara för natten och det skall vara tyst på internaten. Personal går runt och säger
god natt. Brandskyddsmyndigheten kräver att detta följs.
Kommer inte elev tillbaka innan klockan 23:00 får de inte komma in. Elev meddelar
vårdnadshavare för skjuts hem. Är elev alkohol- och/eller drogpåverkad får elev inte komma in
och vårdnadshavare kontaktas.
Felanmälan
Vid frågor som gäller Olympen och Ö-husen görs felanmälan till internatansvarig. Vid frågor
gällande Fridhem och Kvarngatan görs detta till Christer på telefonnummer 072-178 71 25.
Internatansvarig träffar underhåll en gång i veckan onsdagar kl 14-15 och går igenom vad som
eventuellt behöver åtgärdas (ej akuta situationer som ex stopp i toa och liknande) och att vi
tillsammans bygger upp en hålbar rutin för internaten. Vid enklare åtgärder löser befintlig
arbetsgrupp det tillsammans med elever.
Rutiner då elever uppträder olämpligt
Elever som uppträder olämpligt (lindrigare förseelse) uppmanas av personalen att ändra sitt
beteende enligt personalhandboken.
Bekymmer med elev? Kontakta internatansvarig och biträdande rektor. Lantbruk = Johan, fordon
= Håkan, djur och IM = Vera samt Na/Sa = Claes.

Avstängning
Om en elev bryter mot upprättat avtal förloras internatplatsen. Biträdande rektor delger och rektor
beslutar.
Vid avstängningar från internatet skall köket få den informationen om vilken elev och program
som vederbörande går.
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