PRAKTISKE OPLYSNINGER:

HJEMREJSER:

Undervisningen slutter fredag kl. 14.00, hvorefter eleverne har lov til at
rejse hjem eller blive på skolen i weekenden. Vi skal have besked om,
hvad eleverne skal i weekenden senest onsdag formiddag. Alle møder
igen mellem klokken 18 og 22. Husk at se på ferieplanen. Der er enkelte
weekends, hvor eleverne ikke har fri pga. arrangementer på skolen.
Ligeledes vil der være lange weekender og forkortede weekender. Hvis
en elev hentes af andre end forældrene, skal skolen underrettes om, at
det er i orden at eleven kører med vedkommende.

BESØGE HINANDEN:

Hvis eleverne gerne vil besøge hinanden i weekenderne, skal der
foreligge en tilladelse fra begge hjem. Giv besked på tlf. 74 62 50 63
eller indtal besked på telefonsvarer.

FRI TIL TAND-/LÆGE: Naturligvis kan eleverne få fri til tandlæge eller en rund fødselsdag i
familien. Forstanderen tager stilling til fritagelse for undervisning, hvis
det drejer sig om flere dage.
LOMMEPENGE:

Hver elev har egen konto i skolens bogholderi.
Elevens lomme og rejsepenge, kan indbetales til konto nr.: 46104610137792. Elevbanken har KUN åben mandag ca. kl. 12.15 – 12.45
og fredag ca. kl. 9.00 – 9.30

KONTAKTLÆRER:

Alle 1. års elever vil blive modtaget af deres kontaktlærer den første
skoledag. 2. og 3. års elever beholder deres gamle kontaktlærer. Efter
indkøringsperioden (den første uge) er overstået, bliver alle elever fast
tilknyttet en linje. I uge 34 ved alle, hvilken linje de er blevet tilknyttet.

REJSER:

Alle elever kommer på en rejse i løbet af skoleåret. Der kommer ingen
ekstrabetaling til turen, men I må dog regne med ekstra
lommepengeudgifter til rejsen.

VASKEPOSER:

Kræves for pigernes vedkommende til bh’er.

MOBILTELEFONER:

Skal være slukket: i undervisningstiden, spisetiden, fællestiden og efter
der er sagt godnat.

NØGLEBRIK:

Alle elever får udleveret en nøglebrik, som de skal erstatte, hvis den
bliver væk.

HÆNGELÅS:

Alle skal medbringe en hængelås ved skoleårets begyndelse til deres
personlige skab på værelset.
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