Mobiltelefon:
Jeg er med min underskrift indforstået med, at reglerne vedr.
mobiltelefoner overholdes. Mobiltelefonen må kun anvendes i
pauserne, medmindre andet er aftalt med linjens leder.
Misbrugspolitik vedrørende elever på
Produktionsskolen Kongshøjgaard
Det er ikke foreneligt med arbejdet på produktionsskolen at
være påvirket af øl, spiritus eller euforiserende stoffer.
Øl, spiritus og euforiserende stoffer må ikke drikkes, indtages
eller findes på skolens område. Dette gælder også i forbindelse
med udflugter, ekskursioner og hvis arbejde eller undervisning
udføres andre steder end på skolen. Ved overtrædelse af dette vil
man blive bortvist fra skolen. Samtidig vil man blive tilbudt
afklarende samtaler med en misbrugsmedarbejder ved
Vesthimmerlands Kommune. Forløbet på produktionsskolen
Kongshøjgaard kan kun fortsætte, hvis man tager imod dette
tilbud eller indgår anden aftale med produktionsskolen.
Skolen foretager uvarslede urinprøver af elever. Såfremt prøven
indeholder spor af euforiserende stoffer, vil eleven blive tilbudt
afklarende samtaler med en misbrugsmedarbejder eller indgåelse
af anden relevant aftale med produktionsskolen. Hvis begge
tilbud afslås, vil eleven blive bortvist fra skolen og forløbet kan
kun fortsætte, når et af tilbuddene accepteres.
I gentagelsestilfælde vil forløbet blive afbrudt og kan
kun genoptages gennem en ny optagelsesprocedure.
Man kan ikke bo på skolen, såfremt man overtræder
ovennævnte forbud eller hvis elevens urinprøve indeholder spor
af euforiserende stoffer.

Som elev på Kongshøjgaard deltager man i skolens og de
enkelte linjers arrangementer, ture, udflugter og arbejde.
Vi forventer, at du er åben og ærlig!
Vi forventer, at du overholder aftaler!
Vi forventer, at du gør en indsats for at lære
noget!
Vi forventer, at du bruger os!

Med din indsats og vores hjælp ser vi frem til et godt samarbejde.
Vi vil gøre vort bedste for at dit ophold på skolen kan blive så
udbytterigt som muligt, så det kan føre til start på uddannelse,
eller job.
Jeg har læst folderen, jeg er indforstået med
reglerne, og jeg agter at overholde disse:

dato og underskrift

dato og underskrift

(elev)

(værge/forældre) (under 18 år)

Mødetider:
Mandag
7.55 - 14.30
Tirsdag
7.55 - 14.55
Onsdag
7.55 - 14.55
Torsdag
7.55 - 14.55
Fredag
7.55 - 12.20
Andre start- og sluttidspunkter kan forekomme – i forbindelse
med arrangementer og ture.
For elever på landbrugslinjen vil andre start- og sluttidspunkter
forekomme.
Spisepauser:
Morgen – kl. 8.35 – på værkstedet igen kl. 9.05
Middag – kl. 11.30 – på værkstedet igen kl. 12.00
Middag fredag kl. 11.15 – 11.45
Alle skal opholde sig i kantinen minimum de første 10 minutter
af pauserne. Eller i den tid ansatte giver meddelelser eller
anden orientering.
Valgfag og almenundervisning:
Der tilbydes niveaudelt undervisning i dansk, matematik og IT
og prøveforberedende undervisning i dansk og matematik.
Idræt:
Der tilbydes idræt hver torsdag (husk
indesko)
Skoleydelse/deltagergodtgørelse:
Under 18 år kr. 358,00 pr uge.
Over 18 år hjemmeboende kr. 621,00 pr uge.
Over 18 år udeboende kr. 1.440,00 pr. uge.
Skoleydelsen udbetales hver 14. dag (i ulige
uger) Husk at aflevere kontonummer.

Elevpriser for mad:
Alle er med i skolens madordning,
som koster kr. 100,00 pr. uge incl.
moms. Beløbet bliver trukket af
skoleydelsen.
Der betales også ved fravær og sygedage, medmindre
sygefraværet strækker sig ud over en uge.
Sygdom – fravær – fri:
Hvis du er syg eller forhindret i at møde, skal du ringe
hver dag mellem kl. 8.00 og 9.00 og meddele det til en af
skolens ansatte. Du skal ringe på tlf. 98 63 85 12.
Hvis du skal have fri, skal det aftales med din linjeleder.
Der udbetales ikke skoleydelse for fravær - uden det er
aftalt.
Der udbetales ikke skoleydelse – for sygdom, hvis det ikke
er meddelt inden kl. 9,00.
Cykel/knallert – andet køretøj:
Køretøjer skal være lovlige og skal anvendes på lovlig vis.
Transport:
Om morgenen er der mulighed for at komme med skolens bus.
Hjemtransport er med offentlige transportmidler. Elever fra
Aalestrup køres hjem af skolen. Der betales 15 kr.
pr. dag for hjemtransport.

