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Minnesanteckningar från internat föräldramöte 2017-09-21
Vi är 4 st som arbetar 100 % på internatet. Åsa områdesansvarig dagtid 070-227 68 89.
3 st fritidsledare arbetar kväll mellan 15.00-24.00 + 1 st som sover natten till 08.00.
I mycket speciella fall ger vi tillfälligt tillstånd att komma redan söndag kväll till internatet.
Det vid tex mycket lång resväg. Om särskilt tillstånd söker man via mail hos Åsa Tholander
senast torsdag innan lunch för kommande söndag. asa.tholander@oknaskolan.se
Om eleven blir sjuk ska denne åka hem. Meddela alltid internatet om eleven åker hem. Det
sker inte automatiskt genom sjukskrivning till skolan. Om ingen kollektiv trafik passar ska
målsman hämta. Det är viktigt att eleven åker hem så att hon/han inte smittar de övriga på
internatet, vilket kan leda till rundgång av infektioner, annars.
Gå gärna in ofta i skola 24 och håll koll på ditt barns frånvaro.
Vid hemlängtan eller när man känner sig deppig söker man tröst och stöd hos fritidledarna
eller bokar tid hos skolans kurator.
Behöver man hjälp med något vänder man sig till fritidsledarna som finns där för att skapa
en trygg och meningsfull fritid.
En förutsättning för rätt till boende på Öknaskolans internat, är att eleven bedriver aktiva
studier på skolan. Bedriver eleven inte aktiva studier riskeras boendet att sägas upp.
Om eleven bryter mot ordningsreglerna upprepade ggr kan hyresavtalet sägas upp. Det
är av särskild vikt att eleven följer reglerna kring vapenhantering, alkohol och droger samt
skolans värdegrund. Bryter man mot dessa kan hyresavtalet förverkas med omedelbar verkan.
Rutin vid fester:
Om elev vill gå på fest och sova borta hos annan, ska en dialog först ske mellan personal och
förälder som ska godkänna det. Sedan måste elev anmäla till fritidspersonalen att denne ska
sova borta. Om eleven ska gå på fest och återvända till internatet, får man göra det om man
anmäler det innan till personalen. Då måste man komma till fritidsexpeditionen senast kl
24.00 och blåsa 0 i alkoholmätaren. Blåser man inte 0, kontaktas målsman som får komma
och hämta eleven direkt.
Kommunikationen mellan föräldrar/målsman och internatet är mycket viktig.
Mycket viktigt att ni har en dialog med era ungdomar hemma där ni klargör vad som gäller.
När ska din ungdom gå och lägga sig? Får just din son/dotter/hen lämna internatet kvällstid
och följa med andra elever i bilen? Vilka regler gäller för ditt barn?
Prata med era ungdomar om vikten av det egna ansvaret. Att följa ordningsreglerna, vara
rädda om våra lokaler och möbler. Om att sköta sin del i det kollektiva boendet, såsom
städning, diskning och att hålla ordning. Att bo på internat kräver ömsesidig tolerans och
förståelse, visad respekt och hänsyn.
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Exempel på när det kan gå fel:


Stina väljer att följa med myndig elev hem till honom utanför skolan på kvällen utan
att meddela internatpersonalen och sover kvar där. Tillåter ni som föräldrar det?
Om elev vill sova borta hos annan, gå på fest eller dyl, ska en dialog först ske mellan
personal och förälder som ska godkänna det. Sedan måste elev anmäla till
fritidspersonalen att denne ska sova borta. Säkerhetsfråga.



Elev följer med i bilar som buskör, annan elev kör utan körkort, alkoholpåverkan,
utan vår vetskap. För dialog om detta hemma.



Myndig gästande elev sover över hos internatelev utan vår tillåtelse. Internatelev ska
anmäla eventuell nattgäst hos oss. Säkerhetsfråga.



Elev är uppe till 04.00 på morgonen. Spelar dataspel eller är ute. Eleven har jour
morgonen efter och sätter sig i traktorn kl 8. Arbetsmiljö säkerhetsfråga. Ha en
dialog med era ungdomar hemma om vad som gäller ang läggtider osv. Nattro ska
råda på internatet kl 22 enligt hyresavtalet. Personalen kan inte ansvara för att alla 160
ungdomar sover då.

Exempel på aktiviteter som vi planerar att genomföra under hösten är
Spökboll i idrottshallen, korvgrillning, innebandy turnering, musik quiz kvällsfika mm.
Läs också våra ordningsregler, åtgärdstrappan, saker att träna på inför internatboende,
ex på hur en vanlig vecka kan se ut, förslag på saker eleverna alltid kan göra kvällstid,
på internatets sida.

Kom ihåg att föräldrar ansvaret gäller även fast ditt barn bor på
internat. 
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