Husorden:
Struer Skolehjem skal være et trygt og rart sted for alle børn, unge, forældre, personale og
husets øvrige gæster.
Husorden beskriver retningslinjer og regler for den fælles dagligdag på Struer Skolehjem.
Reglerne gælder for alle børn, unge, forældre, personale og husets øvrige gæster.
Husordenen har til formål at sikre trivsel i hverdagen og opretholde almindelig ro og orden.
Husordenen hænger på den fælles opslagstavle på alle afdelinger.
Husordenen udleveres til barn/ung, forældre og anbringende kommune ved indskrivning.
Aktiviteter uden for huset:
Det er vigtigt, at personalet ved, hvor alle børn og unge opholder sig i løbet af dagen, skulle
der opstå noget. Det kunne være besked fra forældre, sagsbehandler osv.. Husk derfor, at
aktiviteter uden for Struer Skolehjem i fritiden, aftales med personalet på forhånd.
Besøgstider:
Struer Skolehjem finder det vigtigt, at opretholde kontakt tilfamilie og venner. Derfor
modtager vi gerne besøg.
Besøg af venner og familie skal aftales med personalet, således at vi sikrer os, at der ikke er
planlagt anden aktivitet for det enkelte barn/den unge.
Gæster må opholde sig på alle fællesarealer samt på barnets eller den unges eget være
værelse, hvis
ikke andet er nævnt i handleplanen.
Det er som udgangspunkt ikke tilladt at have besøg efter kl. 21.30.
Husmøde/elevmøde:
Der er husmøde hver 14. dag, hvor børn, unge og personale drøfter aktuelle spørgsmål på
Struer Skolehjem.
Referat hænges op på den fælles opslagstavle.
Måltider:
På Struer Skolehjem bestræber vi os på, at servere sund og nærende kost. Vi ved, at børn har
brug for energi, så derfor sidder alle børn/unge med ved måltider.
Er der mad barnet/den unge ikke må/kan spise, gives d
der
er besked til køkkenet, som så
serverer alternativ kost.
Slik og sodavand:
Vi opfordrer til, at barnet/den unge begrænser sit indtag af dette, og fortrinsvis nyder
slik/sodavand i weekends, eller ved specielle lejligheder.
Nye beboere:

Det er vigtigt att alle kender husordenen. Husordenen skal gennemgåes med og udleveres til
børn, unge og deres forældre ved indskrivning.
Ændres husordenen er det vigtigt, at alle børn/unge samt forældre orienteres/modtager en
ny kopi af husordenen.
Rengøring og tøjvask:
Alle har et medansvar for, at der ser ordentlig ud på Struer Skolehjem, både ude og inde.
Alle vil derfor blive indraget i rengøring af fællesrum og værelser. Dette tilpasset det enkelte
barns alder og funktionsniveau.
Det forventes, at børn og unge selv holder egne værelser rene og pæne (se den enkelte
afdelings retningslinjer for rengøring.
Rygning (herunder E-cigaret)
cigaret), alkohol og euforiserende stoffer:
På Struer Skolehjem er der en klar defineret rygepolitik. Disse regler gælder både børn, unge,
personale,
onale, samt gæster på stedet.
Rygepolitikken hænger synligt på alle afdelinger samt skolen.
Rygepolitikken kan udleveres ved anmodning.
Kun unge med forældrenes skriflige tilladelse kan få en rygetilladelse.
Rygning er kun tilladt udenfor, på de anviste steder, herunder rygeskuret.
Det er IKKE tilladt at indtage alkohol eller euforiserende stoffer på Struer Skolehjems
matrikel.
Det er heller IKKE tilladt at være i besiddelse af alkolhol eller euforiserende stoffer.
Sengetider:
For at sikre den bedst mulige
ige indlæring, er det vigtigt, at alle børn og unge er udhvilede og får
ro. Der laves derfor individuelle sengetider – afhængig af alder m.v.
Der skal dog generelt være ro på værelserne kl. 21.30 (ingen høj musik, film e.l.)
Mobiltelefoner:
Mobiltelefonerr må anvendes med fornuft og omtanke for de øvrige børn og unge. Der kan
laves individuelle regler om brugen af disse – afhængig af alder m.v.
Mobiltelefoner skal som hovedregler afleveres til den voksne inden sengetid.
Mobiltelefoner skal gemmes væk ved sspisning,
pisning, husmøder, undervisning eller andre
situationer, hvor det virker forstyrrende.
TV, computer og musik:
Der er mulighed for at se TV, film, spille spil og lave andre indendørsaktiviteter i
fællesrummene.
Der er trådløst internetadgang i fællesrum ssamt
amt på alle værelser. Der kan laves individuelle
aftaler omkring adgang til internet – afhængig af alder m.v.

Der må spilles musik på væelserne frem til sengetid, dog på et acceptabelt lydniveau af hensyn
til andre børn og unge.
Motionsmorgen:
På Struer Skolehjem vægter vi motion og fællesskab. Derfor løber/går alle fra intern skole
torsdag morgen kl. 8.00.
Vi afslutter med fælles morgenmad kl. 8.30 i kaffestuen.
Køb og salg:
Der må ikke handles børnene/de unge imellem uden tilladelse fra en voksen. Det
Dette for at
beskytte det enkelte barn og den enkelte unge.
Mobning:
Struer Skolehjem lægger vægt må et sundt miljø, hvor alle trives. Vi tolererer IKKE mobning,
og arbejder aktivt med dette på alle afdelinger og i skolen.
Fjorden:
Struer Skolehjem ligge med Limfjorden som nærmeste nabo. Vi benytter os af beliggenheden,
bader og sejler. Der vil være regler omkring færden ved vandet afhængig af årstid.

