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Deltakelse
Alle deltakere på Hemne ressurssenter skal møte til undervisningen og delta i
alle former for undervisning. Deltakeren skal være forberedt og ta med utstyr
som han/hun trenger i timene. Deltakeren skal møte presis til opplæring hver
time og hver dag.

Fagleder kan godkjenne andre løsninger, med hensyn til undervisning og
oppmøte.

Samværsformer og arbeidsmiljø
Deltakere og ansatte skal sammen finne fram til samvær som gir trivsel og
effektivitet i arbeidet. Mål for samværet mellom deltakere og lærere er
samarbeid, trivsel, respekt og medansvar for alle som er på Hemne ressurssenter.
Når noen ikke er enige, diskuterer vi problemet og løser det mellom partene det
gjelder.
I Norge er det forbudt å ha med noe du kan skade andre med, for eksempel kniv,
når du er ute.

Du blir utvist fra Hemne ressurssenter for vold og trusler om vold mot andre
personer. Dette kan være slag, spark, eller om du snakker truende til en annen
person.

Alle har ansvar for å ta vare på bygninger og utstyr på Hemne ressurssenter.
Hemne ressurssenter kan kreve erstatning hvis noe blir ødelagt.

Undervisningsmateriell

Lærebøkene du bruker i undervisningen er Hemne ressurssenter sin eiendom.
Når du avslutter norskopplæringen, leverer du lærebøkene tilbake.

Du betaler et depositum/litt penger for å låne bøker. Pengene får du tilbake når
du leverer bøkene etter avsluttet norskopplæring.

Fravær
Du må levere dokumentasjon når du har vært borte fra skolen/undervisningen.
Dokumentasjon leverer du senest siste undervisningsdag den uka du er borte.
Hvis fraværet er siste undervisningsdag i uka, leverer du dokumentasjon første
undervisningsdag neste uke. Lever dokumentasjon til lærer.

Jarlen Mottak trekker penger for udokumentert fravær.
Er udokumentert fravær mer enn 14 dager/2 uker sammenhengende, kan du
miste skoleplassen din.
Kommer du for sent, får du fravær og trekk i utbetaling for en time.

Permisjoner
Lærer kan gi permisjon for inntil 6 dager.
Du gir alltid beskjed om fravær så tidlig som mulig.
Du skriver søknad om permisjon på eget skjema.

Du kan få permisjon for:
Nærmeste familie:
- alvorlig eller plutselig sykdom
- dødsfall

Seremonier i nærmeste familie som:
-

bryllup
barnedåp
fødselsdager
konfirmasjoner

Arbeid eller oppdrag i ulike organisasjoner.
Oversikt over grunner til fravær, kan du lese i Arbeidsmiljøloven.

- barns sykdom
- barnepassers sykdom
- egen sykdom

Egenmeldinger
Når du er syk, kan du bruke 4 egenmeldinger hvert år. Egenmeldinger kan du
bruke til egen-, barns- eller barnepassers sykdom (barn under 12 år).

Tobakk, alkohol og andre rusmidler
Det er forbudt å bruke alkohol og andre rusmidler på skolens område. Det er
forbudt å komme beruset på skolen. Du kan røyke ute på anvist område.

Mobiltelefon
Slå av mobiltelefonen din i timene. Snakk med lærer hvis du venter en viktig
telefon, fra for eksempel advokat.
Gå ut av klasserommet når du snakker i mobiltelefonen.

Reaksjoner når du bryter Kjørereglene
Hvis du bryter reglementet, kan Hemne ressurssenter reagere med ulike tiltak:
-

alvorlig samtale med lærer eller avdelingsleder
du blir utvist fra undervisningen for resten av timen/ lærer bestemmer
du blir trekt i penger for den timen du er utvist
du blir utvist fra Hemne ressurssenter for resten av skoledagen/
avdelingsleder bestemmer.
- du blir utvist fra Hemne ressurssenter – du får ikke komme tilbake/ rektor
bestemmer

Underskrift
Jeg har forstått Reglene og hva som kan skje hvis jeg bryter dem. Skolen skriver
2 eksemplarer, et til meg og et som lærer tar vare på.
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lærer

_______________________________
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Underskrift
Jeg har forstått Reglene og hva som kan skje hvis jeg bryter dem. Skolen skriver
2 eksemplarer, et til meg og et som lærer tar vare på.

_______________________

__________________________

sted/dato

sted/dato

___________________________
lærer

_______________________________
elev

