HVEM ER VI:
Vi er meget forskellige — både
elever og lærere! Derfor tager vi
meget hensyn til hinanden og holder en god og positiv
omgangstone.
Og så råber, bander og mobber vi
ikke. På den måde kan alle være
her.

Her er
plads
til alle

FORLØBSSAMTALER:
Vi afholder forløbssamtaler ca. hver
3. måned. Kort efter du er startet, skal
du udfylde en forløbsplan, som vi vil
bruge i forløbssamtalen.
BORTVISNING:
Alkohol, hash og andre rusmidler,
samt tyveri, trusler og slagsmål er
selvfølgelig ikke tilladt, og vil
øjeblikkelig medføre bortvisning fra
skolen.
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Velkommen
til
IT@Teknik
På It– og teknik-værkstedet arbejder vi med pc’er, servere og
netværk. Vi splitter computere til atomer og samler dem igen
…. uden at få noget til overs.
Vi installerer også servere og prøver at lave mindre netværk. På
værkstedet reparerer vi også skolens computere. Men vi lærer
også at bruge computerne. Vi lærer om
styresystemer
anti-virus
at lave websider
tekstbehandling
regneark
og meget andet …
Vi tager jævnligt på ture: besøger udstillinger, museer m.m.
Hver 2. / 3. måned afholder vi lan-aften: Her spiller vi med og
mod hinanden fra 9.30—21.30.

MØDETIDER

Vi møder alle dage kl. 08.00.
Mandag, tirsdag,onsdag og torsdag går vi hjem kl. 15.00.
Fredag kl. 13.00.

SYG ELLER FORSINKET

Hvis du er syg eller forsinket, skal du altid ringe eller sende en
mail eller sms til dine lærere inden kl. 8.00. Det skal du gøre
hver dag, du er syg. Hvis ikke, vil du blive registreret som
udeblevet og vil derfor ikke modtage skoleydelse.
Kan du ikke få fat i dine faglærere, er det vigtigt, at du ringer til
skolens kontor kort efter kl. 8.00 og giver dem besked i stedet.

REGLER FOR VÆRKSTEDET

Når man arbejder med it, skal man overholde, hvad der kaldes
”god skik”. Det betyder, at det er forbudt at downloade
musik- og videofiler, pornografisk materiale o.m.a. Men det
betyder også, at man skal medvirke til at opretholde en høj
sikkerhed, så fx passwords ikke bliver afluret, og vi undgår
virus og hacking.
Du skal deltage i den opgave, du bliver stillet med engagement
og positiv indstilling.

UNDERVISNING

Mobiltelefoner skal være slukket til al undervisning, arbejde og
møder. Undervisningen må kun forlades efter aftale med en af dine
lærere.

AFTALER

Du skal forsøge at få lavet aftaler med læger, tandlæger osv.
udenfor skolens undervisningstid.

FYSISK AKTIVITET

Vi går ture 2 - 3 gange om ugen, og fredag går vi i
Himmelev-hallen sammen med de andre værksteder. Der kan
være opgaver eller andre ting, som gør, at vi ikke kommer af
sted — men det er undtagelsen frem for reglen.

RYGNING

Der må kun ryges udendørs. Skolen har et rygeskur, hvori der
må ryges.

RENGØRING

Du skal sammen med de andre elever på værkstedet deltage i
den daglige rengøring og oprydning.

TYVERI

Pas på penge, mobiltelefoner og værkstedets ting. Skolen
erstatter ikke tab af private sager.

