REGLER PÅ DYBBØL EFTERSKOLE
§1: Man må ikke være i besiddelse af, handle med eller indtage/benytte øl, spiritus, hash eller andre former
for rusmidler, og heller ikke misbruge medicin. Overtrædelse af denne regel medfører hjemsendelse.
§2: Man skal møde til tiden til undervisningen, arrangementer og stilletime.
• Indgåede aftaler skal overholdes.
• Stilletime: Man skal være på eget værelse – og der skal være stille
§3: Fra kl. 06.00 må man stå op og man skal sidde på sin plads i spisesalen når morgenmåltidet starter.
§4: Ved sygdom:
• Sygemelding sker ved at man SELV henvender sig til morgenvagten inden morgenmaden. Med
mindre andet aftales med vagten/skolemor, gælder en sygemelding hele dagen og man skal være i
sin seng.
• Man må ikke have besøg på sygeværelset, og døren skal være lukket.
• Værelseskammeraten bringer mad op og sætter service på plads igen.
• Syge rygere skal have aftale med vagten/kontoret om at ryge
• Når man er syg, har man ikke adgang til IT-faciliteter (computer, telefon mm)
§5: Oprydning og renholdelse af værelset:
• Man skal rydde op på sit værelse inden Dagens Begyndelse
• De ting der er i orden gives der streger for. Får et værelse mindre end fire streger samme dag, skal
værelset hovedrengøres og godkendes af bogruppelæreren
• Får et værelse mindre end 34 streger i løbet af en uge, skal man gøre ekstra rent fredag middag
§6: Man må ikke være på hinandens bo-område før 9-pausen og efter 21.45. Der er heller ikke adgang til
hinandens bo-område, når der bades efter undervisning.
§7: Drengene må ikke være på pigeværelserne og omvendt.
(ved klare tilfælde skal begge parter modtage konsekvens)
Sker dette får man advarsler.
1. gang: advarsel + samtale med vagtlærer
2. gang: advarsel + samtale + telefonisk kontakt med hjemmet.
3. gang: konsekvens: Hjemsendelse.
§7a: Man må gerne være kærester, men ikke dyrke sex på Dybbøl Efterskole – dette medfører
hjemsendelse.
§8: Man må kun spille stille musik, ikke genere naboerne. Gør man det alligevel, kan anlæg/højttalere blive
inddraget. Man må ikke medbringe store højtalere på Dybbøl efterskole.
§9.a.: Man må ikke ryge på Dybbøl efterskole.
Undtagelse:
Hvis man har en rygetilladelse der er underskrevet af hjemmet, kan man ryge uden for skoletiden på et af
skolen anvist område. Drenge og piger ryger adskilt.
Det betyder:
At man med rygetilladelse kan ryge på rygeområdet om morgenen før kl. 8.10
Og igen efter middagsmaden og til undervisningsstart.
Der må ryges igen når undervisningen er færdig kl. 16.00, 16.20 eller 15.30
Hvis man har rygetilladelse og benytter den, skal man deltage i et rygestopkursus på skolen.
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Overtrædelse af rygereglerne medfører:
• Vagtlæreren kontakter hjemmet sammen med eleven samme dag. Der informeres om at eleven
skal til samtale med ledelsen.
• Ved gentagelse sendes man hjem, med mulighed for genoptagelse. I tilfælde af genoptagelse laves
en plan for tilbagevenden med elev kontaktlærer, forældre og ledelse
§9.b.:
Hvis man har en rygetilladelse, må man kun ryge:
• på henholdsvis ”Drengerygeren” eller ”Pigerygeren”. Disse to områder ligger ikke på skolens
matrikel, men lige uden for.
• når man får lov af en lærer på ture mv. Man anvises hvor og hvornår, der må ryges.
• når man er inde i Sønderborg og ikke er sammen med ikke-rygere.
Rygeområdet og det nærliggende område er kun for rygere, der er i gang med at ryge.

§10: Snus og energidrik er ikke tilladt.
§11: Man må ikke ødelægge skolens eller andres ting. Man skal meddele vagtlæreren, hvis noget
ødelægges. Ved erstatningssager kontakter forstanderen forældrene (sammen med eleven), for at forklare
det skete, og finde ud af en betalingsordning.
§12: Man må gerne låne ved andre efter aftale. Men man må ikke stjæle. Stjæler man, sendes man hjem,
og det videre forløb aftales i lærerrådet.
§13: Der skal være ro i spisesalen under meddelelser. Er man gået fra sit bord efter måltidet, skal man
forlade spisesalen, med mindre man har tjans. Bliver man som elev for forstyrrende sendes man efter en
advarsel ud af spisesalen.
§14: Man går hver til sit i bogrupperne kl. 21.45, afleverer IT og gør sig klar til at sove. Man skal være på sit
eget værelse kl. 22.00, og ligge i sin egen seng 22.15. Laver man uro om natten eller forlader man sin
bogruppe, kan det medføre hjemsendelse.
§15: Mobiltelefonen må ikke være synlig i undervisning, spisesal og andre fællessituationer medmindre
andet aftales.
§16: Du skal bruge cykelhjelm, når du cykler.
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Generel bemærkning:
Skolens regler skal overholdes. Afhængig af omstændighederne, vil brud på reglerne medføre eksempelvis
samtale, irettesættelser, kontakt til hjemmet og i yderste konsekvens hjemsendelse.
Vi forventer, at eleverne ”reagerer på” en samtale. Hvis det ikke sker, kan man risikere hjemsendelse på
grund af manglende samarbejde.
Man kan søge om genoptagelse på skolen, hvis man er blevet hjemsendt. Her skal man hurtigst muligt
sende et brev til skolen, hvor man forklarer hvorfor man skal optages på skolen igen.
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Personalegruppen afgør dette på et møde, og man får svar på sin ansøgning mellem 5-7 dage efter man er
blevet sendt hjem
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