ORDEN og Adfærdsregler for - lærlinge, studerende og kursister ved
Teknikimik Ilinniarfik
For at Teknikimik Ilinniarfik (KTI) kan være et rart sted at være, er det nødvendigt at overholde de få
følgende regler og ellers optræde ansvarligt og hensynsfuldt.
KTI’s regler for orden og samvær er altid gældende, når aktiviteter kan sættes forbindelse med skolen.
KTI er i forbindelse med undervisningen forpligtiget til at registrere elever, lærlinge og kursister.
•

Man skal møde præcist til undervisningen.

•

Man skal behandle lokaler, møbler og udstyr ordentligt.

•

Klasseværelser, værksteder samt de steder hvor der har været aktiviteter, efterlades i opryddet
stand til næste undervisning.

•

Stole og borde sættes på plads efter dagens undervisning og andre undervisningsrelaterede
aktiviteter, så der kan gøres rent.

•

Gældende retningslinjer for brug af værksteder, laboratorier og øvelsesområder skal følges.

•

Ved øvrig undervisningsaktivitet, herunder ekskursioner og undervisning udenfor skolens normale
undervisningsområder, følges de udstukne retningslinjer.

•

Anvisninger fra skolens personale skal følges.

•

Rygning foregår udendørs på anviste steder.

•

Service stillet til rådighed af kantinen, må KUN benyttes i kantineområdet og må således ikke
medbringes øvrige steder.

•

Spisning foregår i skolens kantine.

•

Man skal rydde op efter sig når man har spist.

•

Computere og mobiltelefoner kan bruges efter aftale med læreren i forbindelse med
undervisningen.

•

Skolens It-udstyr må kun bruges i overensstemmelse med de regler, der gælder på skolen.

•

Indtagelse af alkohol på skolen, kan kun ske efter aftale med forstanderen og ved særlige
lejligheder.

•

Børn kan i særlige tilfælde medbringes, dog kun efter tilladelse fra læreren.

•

Vold, trusler, mobning, truende adfærd mod andre samt tyveri, vil som udgangspunkt medføre
bortvisning.

•

Personer der er påvirket af alkohol og/eller euforiserende stoffer vil blive bortvist.

•

Orienter dig om nødudgangene. Skolens nødudgange må kun benyttes ved nødstilfælde.

•

Skolens yderdøre skal være låst efter dagens undervisning. Dørene må under ingen
omstændigheder hindres i at lukkes og låses.
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