MOLKOMS FOLKHÖGSKOLA
Nedanstående regler är till för att skapa trivsel och goda boende- och arbetsförhållanden. Vi hoppas att du ska få en trivsam tid på Molkoms folkhögskola. Tveka inte
att kontakta oss i små som stora frågor. Vi är till för dig!
Regler för internatboende
Du som studerande åtar dig att vårda ditt rum och inventarier i elevhemmet väl, samt att städa ditt
rum under terminerna och vid utflyttning.
Skador
Skada på rum eller inventarier anmäls direkt till internatansvarig eller vaktmästare.
Städning av gemensamma utrymmen
Skolans personal städar gemensamma toaletter, duschar ochkorridorer/trappor. De boende ansvarar gemensamt för städning och ordning i kök, dagrum och tvättstuga enligt schema samt tömmer
sopor dagligen.
Om städningen i kök, dagrum och tvättstuga inte är tillfredsställande kan det leda till att skolan
ombesörjer städning, kostnad för den städningen debiteras alla boende på det aktuella elevhemmet.
Städning på eget rum
Du ska städa och vårda ditt rum väl. Otillfredsställande städning eller skador som uppstår har du
som boende betalningsansvar för.
Ordning
Möbler i det egna rummet samt möblerna i TV-rum får ej flyttas och användas på annan plats.
Tejpa inte på tapeter och målade ytor.
Affischer får inte sättas upp i korridorer eller gemensamma utrymmen, personal har rätt att ta ner
sådana.
Drog- och alkoholfri miljö
Molkoms folkhögskola arbetar för en drog- och alkoholfri miljö. En god arbetsmiljö skall enligt
Arbetsmiljölagen vara fri från droger och alkohol. Av den anledningen tillämpar skolan alkoholfria arbetsveckor. Alkohol får inte förvaras eller nyttjas i skolans gemensamma utrymmen.
Innehav av narkotika eller andra kemiska preparat med liknande verkan är i lag förbjudet. Anmälningsplikt till polismyndighet föreligger vid misstanke om narkotikabrott.
Vid misstanke om att det finns olagliga narkotikaklassade preparat på skolan eller vid misstanke
om påverkan, har skolan rätt att kräva oanmälda drog- och alkoholtester. Brott mot skolans drogoch alkoholpolicy leder till åtgärder enligt handlingsplan. Vid brott mot Molkoms folkhögskolas
drog- och alkoholpolicy skall rektor informeras och fattar beslut om eventuell avstängning av
deltagare.
Hänsyn
Ta hänsyn till dina grannar. Mellan klockan 22.30-06.00 ska det vara så tyst på elevhemmet att
den som vill får sova ostörd.

MOLKOMS FOLKHÖGSKOLA
Husdjur
Husdjur får endast vara på elevhem B Ventil efter ansökan till internatansvarig.
Rökning
Rökning är förbjuden inomhus och på balkonger. Utanför elevhemmen finns det askkoppar som
ska användas.
Brandlarm
Brandvarnare i eget och gemensamma rum får inte röras. Direktlarm till räddningstjänsten går
från dessa. Den som utlöser onödigt larm blir ersättningsskyldig.
Tillträde till rum
Personal har rätt att gå in på elevrum för akuta reparationer/situationer utan att i förväg informera boende. För de beoendes egen säkerhet kan personal även genomföra oanmälda besök till
sjukanmälda eller av andra skäl frånvarande studerande. Vid planerad service informeras boende
i förväg.
Ytterdörr
Ytterdörren ska hållas låst. Alla som ska ha tillträde till elevhemmet har nyckel. Förlorad nyckel
eller om du låser dig ute efter skoltid betalar du för enligt prislista.
Nattgäster
Det är ok att ha tillfälliga nattgäster. Du måste dock anmäla det till expeditionen i förväg, för
brandsäkerheten.
Uppsägning internat
Studerande som bor på skolans internat och avskiljs från studier sägs upp från internat omedelbart. Kvarglömda saker efter utflyttning kan inte sparar eller magasineras.
Studerande som önskar säga upp internat under pågående studier har 30 dagar uppsägningstid.
Uppsägning görs till internatansvarig.

