DIN SIDE
KOSTSKOLENS 10 BUD
En kort checkliste, som du kan bruge til hurtigt at danne dig et overblik

1.
2.

Du skal check Lectio dagligt, i forhold til nye beskeder fra skolen og kostlærerteamet!

3.

Du skal huske at udfylde en rejsemeddelelse, hvis du overnatter et andet sted
(forefindes i spisesalen).

4.

Du skal senest onsdag kl. 18.30, udfylde weekendlisten,
(hænger på opslagstavlen i spisesalen). Ændrer du planer
derefter, skal du give besked til kostlærerteamet!

5.

Gæster er velkomne i hverdagene (mandag-fredag) efter kl. 13.30 og frem til kl. 22.00.
Kl. 22.30 SKAL der være helt ro i boområderne.
Du må have 1 overnattende gæst fredag og lørdag aften - men husk at tilmelde gæsten ved
kostlæreren (senest onsdag, hvis gæsten skal spise med ved måltiderne).

6.
7.

Kostskolens fester og arrangementer er kun for kostskolens elever.

8.

Der er mødepligt ved de møder, som kostlærerteamet indkalder til (månedligt gangmøde samt
stormøder). Der indkaldes til møderne via Lectio.

9.

I tilfælde af brand (hele døgnet rundt), skal du omgående forlade kostskolen og bevæge dig over
i skolens kantine / FOOD CAMP, hvor du skal placere dig sammen med de andre fra din
elevgang. Du må ikke forlade kantinen, før en ansat fra kostskolen, har givet tilladelse hertil.

10.

Hvis du bliver syg, er det vigtigt, at du STRAKS om morgenen - før kl. 8.00 informerer
personalet på kostskolen. Hvis du bliver syg i løbet af dagen, skal du også STRAKS give besked
om det.

Du skal deltage aktivt i pligterne på kostskolen - Husvagt og Køkkenvagt, samt
hjælpe til ved fester og arrangementer og rydde op efter dig selv i fællesområderne.
Vi forventer at du sætter dig ind i retningslinierne for deltagelse i Husvagt og
Køkkenvagt - se opslagstavle i forhallen samt lectio.

Du må gerne drikke øl og vin fredag og lørdag aften, efter kl. 19.00 - MEN du skal huske at
indhente tilladelse ved den vagthavende kostlærer. Det er ikke tilladt at drikke alkohol på dage
op til en skoledag (søndag til torsdag), hverken på kostskolen eller uden for kostskolens område.

Du kan ringe til din kostlærer på tlf. nr. +45 30701839.

