Regler/retningslinjer lejr-, studie-, hytteture og overnatninger
Det forventes af eleverne, at de respekterer og overholder følgende:


Det er til enhver tid de voksne der bestemmer – og man skal følge de voksnes
anvisninger



Man bliver på aftalte nærområde – med mindre man har en klar aftale med Vindinge
skoles personale. Ingen elever må færdes alene, alle skal tage fælles ansvar herfor



Man behandler inventar, natur og hinanden med respekt og man tager til enhver tid
hensyn til sine omgivelser



Man må ikke være til gene for andre – der er særlig opmærksomhed på dette i det
offentlige rum – f.eks. transport, museer, på gaden osv.



Nydelsesmidler/rusmidler så som alkohol, rygning/skrå, euforiserende stoffer er
forbudt, herudover frarådes energidrikke



Badning i havet er strengt forbudt. Desuden følges lovgivningen vedr. svømning og
sejlads



Der er mødepligt til alle arrangementer, og man møder veloplagt, udhvilet og til tiden
til alle programlagte arrangementer



Man skal være på sit værelse på et af Vindinge skoles personale fastsat tidspunkt der skal være roligt og kun foregå stille aktiviteter (f.eks. læsning eller småsnak)



Mobiltelefon/tablet/computer må medbringes, men anvendes ikke i undervisning, ved
madlavning eller spisning - med mindre det er efter aftale med Vindinge skoles
personale. Vi ønsker, at eleverne er til stede i nuet, og bruger deres tid sammen med
klassekammeraterne.

Særligt vedrørende medicin og/eller diet:
 Det er vigtigt at informere Vindinge skoles personale om et barns eventuelle
medicinering eller særlig kost/diet – dette skal gøres skriftligt.
Det er elevens eget ansvar at tage sin medicin eller spise/drikke som man skal.
Vindinge skoles personale kan være behjælpelige med at opbevare medicin og
eventuelt hjælpe eleven med at huske på medicin/diet

Ved brud på regler:
Vindinge skoles personale kontakter forældre i tilfælde af alvorlige brud på reglerne. I særlige
tilfælde kan forældre blive bedt om at hente deres barn/ung, alternativt sendes barnet/den
unge hjem på forældrenes regning efter nærmere aftale. I tilfælde heraf vil en leder altid blive
inddraget i beslutningen.

