Information om ordnings-och trivselregler för Internat Svalöfs gymnasium
Svalöfs gymnasium har elever från många olika kommuner, vilket betyder att många elever behöver
bo på skolans internat.
Efter skoltid finns alltid personal på internatet som hjälper och stöttar dig. Internatet öppnar klockan
06.00 på måndagar och stänger kl.16.00 på fredagar.
Helgboende är inte tillåtet. Elever antagna på riksrekryterande utbildning kan efter
överenskommelse ha utökad tillgång till internatet.
Är du sjuk måste du åka hem. Vårdnadshavare är ansvarig för sjuk elev. Du måste meddela skolan
och internatet detta, och är du omyndig måste din vårdnadshavare meddela skolan och internatet.
Alla måltider äts i matsalen. Tiderna för dessa är:
Frukost

07.00-08.30

Kvällsmat 16.30-17.30
Kvällsfika 20.00-21.00

Miljö
Alla bidrar till trivsel på internatet, ni som bor där, internatpersonalen, vaktmästeri och lokalvård.
Internatpersonal finns på plats under eftermiddagar och kvällar för att prata, hjälpa till, stötta och
styra upp när det så behövs. På natten finns en vaken jour om något skulle hända. Skolsköterska och
kurator finns tillgängliga vid behov.
Ett rent och snyggt internat ökar trivseln för oss alla. Svalöfs gymnasium vision är ”Lärande på riktigt”
-allt lärande ska ske i ett sammanhang. På internatet gäller det att vi tillsammans,elever och personal
, städar internatet. Du/Ni städar ditt/ert rum/lägenhet själva. Internatets gemensamma utrymmen
städar vi tillsammans. Våra gemensamma toaletter och duschar städas varje dag av lokalvårdare.
När du har behov av att tvätta meddelar du personalen som visar hur tvättstugan fungerar. Tvättoch sköljmedel har du själv med dig.

För att det ska fungera
För att det ska fungera på internatet behövs regler. Vi skapar tillsammans ett internat där ni elever
trivs och känner er trygga och där vi som personal har en god arbetsmiljö. Tillsammans tar vi hand
om vårt internat och kan använda våra resurser till att göra roliga saker, istället för att laga och
reparera.
Rökning får inte förekomma på skolans område!
Skolan har nolltolerans mot droger och alkohol!
Du ska vara inne på internatet 22.00 och vara på ditt rum 23.00 (klar för natten).Då ska det även vara
tyst på internaten.

Du ansvarar själv för kläder och egen medtagen utrustning. Åverkan/skadegörelse på skolans
utrustning leder till att du blir ersättningsskyldig. Dessutom kommer din lämplighet att bo på
internatet att ifrågasättas.
Om en elev bryter mot upprättat avtal förloras internatplatsen.
Fritidsaktiviteter
Efter skolan kommer du att hinna ha kul med dina internatkompisar. Fritidsaktiviteterna bygger på
att personalen kan tipsa dig om vad som finns att göra, men att du själv bekostar och tar ansvar för
att gå på egna aktiviteter.
Vi har egna traditioner på Svalöfs gymnasium, t ex. firar vi Halloween tillsammans med
spökrunda,maskeradtävling och skräckfilm. Vi firar Mårtensafton varje år där elever och personal
äter traditionell svartsoppa och gås tillsammans. Vi har också påsk- och julmiddagar, luciafirande och
avslutningar med stipendieutdelning.
Felanmälan
Om något inte fungerar ska du göra en felanmälan. Detta gör du via mail eller samtal till vaktmästare.
jonas.wicander@svalof.se

0721 787206

magnus.thell@svalof.se

0721 787205

christoffer.jörnmo@svalof.se 0721 787201
Vid akuta saker kontakta internatpersonal.
susanne.bjork@svalof.se

0721 787120

