Internatsguide
för Axxell, Pargas, Vapparvägen 2016-2017

Axxell Utbildning
Ab

Axxells ledningssystem är
certifierat enligt standarderna
ISO 9001, ISO 14001 och
OHSAS 18001

HEJ
och välkommen att bo på inte rnatet på Vapparvägen vid Axxell, Pargas!
Att flytta in på ett internat är säkert både spännande och nytt! På internatet
är ni många som skall bo under samma tak . En del av er är nya här, andra
har kanske bott här redan i ett eller två år.

För att alla skall trivas är det viktigt att alla som bor och vistas på internatet
visar hänsyn mot varandra och följa de spelregler som finns samlade i
denna guide.

Vi önskar dig ett lyckat läsår och ett trivsamt boende !

Personalen vid Axxell Pargas
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INTERNATBOENDE

Du som har fått plats på intern atet får bo hyresfritt, men denna boendeform
inkluderar frukost och middag för vilken du betalar en obligatorisk avgift på
96 € per månad. Avgiften faktureras månadsvis , och middagskuponger
avhämtas från studiebyrån.
Lunchen är gratis för alla studerande på skolan .

För att kunna få din nyckel till rummet krävs att du betalar in en pant.
Panten är 100 € inbetalas på konto FI31 4055 5920 0112 64 Axxell, (skriv in
studerandes namn i meddelanderutan ) och den återbetalas i utbyte mot
nyckeln, då du flyttar ut från internatet, förutsatt att rummet är städat,
snyggt och att allting är helt och att du meddelat ditt kontonummer till
studiebyrån.

Uppsägning av internatplats och frånvaro under I A-perioden
Om du flyttar bort från internatet måste du meddela detta i god tid så att vi
kan meddela det vidare åt andra , som är i behov av internat plats. Viktigt är
att du meddelar om du är på IA på annan ort, t.ex. hemorten, annars
faktureras måltiderna i onödan.

Fritid
Skolan har en internatövervakare/ fritidsledare. Tillsammans med honom
planeras kvällsprogram . Studerande har möjlighet att använda skolans
gymnastiksal kl.18-20 och skolans kraftsportrum kl.16:30-21.
Det finns även ett biljardrum, ett hobbygarage och ett musikrum.

Tidtabeller
Tågtidtabeller hittar du på www.vr.fi och busstidtabeller på
www.matkahuolto.fi . De har också svenska sidor.

OBS! Du är försäkrad på skolområdet under skoltid (på dagen),
men kvällstid har skolan ingen försäkring för dem som bor på
internatet!
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PERSONAL

Internatövervakare är Elias Khoury.

Elias är anträffbar: kl.15.00-23.00 måndag till torsdag, fredag 08.00 -17.00.
Om det är något du undrar över eller om du behöver hj älp under kvällarna ,
kan du ta kontakt genom att ringa numret nedan.

Övervakaren s kontaktuppgifter
Tel. 044- 739 7225
e-post: elias.khoury@axxell.fi

FRUKOST OCH MIDDAG

Frukost och middag serveras i matsalen
kl. 07.30 – 08.45

frukost:

måndag - fredag

middag:

måndag - torsdag kl.15.30 – 16.30.

Smaklig måltid!

NYCKLAR OCH LÅS

Du kvitterar ut en nyckel till internatet. Nyckeln öppnar ytterdörren och
dörren till ditt rum .

Det är mycket viktigt att du håller reda på din nyckel !
Håll alltid dörren till det egna rummet låst för att undvika stöld.
Låna inte ut din nyckel till någon annan.

Om du blir utelåst, kontakta internatövervakaren . Vid utelåsning vardagar
efter kl.23 och söndagar kontaktas övervakningsföretaget Turvatiimi.
Turvatiimis avgift för öppnande av dörren betalar du själv (ca 90€). Var
beredd på att vid behov bestyrka din identitet .

Under veckoslut och lovdagar är internatet låst, och ingen får bo där.
Specialundantag beviljas av enhetschefen, blankett fås från studiebyrån.
Kom ihåg att ansöka i god tid, minst en vecka på förhand.

Internatets ytterdörrar stängs på fredagar kl. 17.00 och för dem som börjar
skoldagen på måndagar före kl.10:00 öppnas internatet på söndagar
kl.18:00. I övriga fall krävs enhetschefens lov att komma redan på
söndagskvällen.
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UTRUSTNING

I rummen finns


säng + madrass



bord



skrivbordsstol



internet-anslutning



klädskåp



gardiner



papperskorg

Egen utrustning
Du behöver ta med egna sängkläder, täcke och dyna, kärl och bestick, och
klädbyglar.
Du kan också ta med egna mattor och andra textilier, som gör ditt rum
hemtrevligt. En liten första hjälp-påse med plåster o dyl. kan också vara bra
att ha.

I köket finns
 matbord och stolar


spis med vanlig ugn



kylskåp



mikrovågsugn

Skolan utrustar köken med:


handdiskmedel + diskborste



soppåsar

Egen utrustning
Köken är inte utrustade med kärl , det måste du själv ta med.

Följande s tädredskap finns:



dammsugare (kvitteras ut via Elias
Khoury)



sopborste + sopskyffel



golvmopp

Bastu
På skolan finns skilda bastun för flickor och pojkar. Bastun uppvärms på
onsdag kväll.

Tvätt av kläder
Det finns tvättmaskiner och torkutrymme, användningen är gratis.
Den som tvättar tömmer tvättmaskinen efter tvätt.
Plocka bort d in tvätt då den är torr.

Mediciner
Internatpersonalen tar inte ansvar för studerandes mediciner och
medicinering.
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POST

Brev eller tidningar adresserade till d ig kommer med skolans post och
vidarebefordras till dig via lärare.

Det är viktigt att adressen är rätt !
Skolans namn skall också stå på kuvertet.

Modell:

Studerande ”Anna Andersson”
Axxell Pargas
Vapparvägen 4
21600 Pargas

Postkontoret i Pargas finns i Valintatalo, Strandvägen 2.

ORDNINGSFRÅG OR

Tystnad 22.00-7.00
Det skall vara tyst både inne på internatet och ute på
internatområdet kl. 22.00 - 7.00.
Du kan se på TV och lyssna på mus ik, men helst med
egna hörlurar, då stör du inte någon annan som vill ha
lugn och ro.
Gäster (= personer som inte bor på internatet i samma
enhet som du) får besöka dig kl. 16.30-22.00.
Du ansvarar för att d ina gäster följer internatets ordningsregler.

Om du tänker stanna borta över natten, önskar vi att du meddelar till
internatövervakaren.

Meddela internatövervakaren om de perioder, som du inte bor på internatet ,
till exempel inlärning i arbete eller motsvarande. Meddelandet kan göras per
e-post till elias.khoury@axxell.fi eller sms 044-739 7225 senast torsdag
veckan innan.

Kameraövervakning
Det finns kameraövervakning på skolområdet. Övervakningens ändamål är
att övervaka gården och trafiken 24 h i dygnet för att förhindra skadegörelse
och trygga skolområdet. Endast behörig ansvarig personal har tillträde till
systemet.

Rusmedel
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Internatet är rusmedelsfritt. Det är förbjudet att
inneha och vara påverkad av rusmedel .
Rummet
Du håller själv ordning på dina saker i ditt rum.
Sängen skall vara bäddad med sängkläder, ingenting
får förvaras på golvet, kärl skall d iskas och matrester
sättas i sopkärlet i köket och skräpkorgen tömmas regelbundet.
Det är inte tillåtet att ha eget kylskåp eller soffor på rummet.
Anmälda kontroller kommer att genomföras.

Samlingsutrymmet, WC- och dusch
Det är viktigt att du ser till att samlingsutrymmet, W C- och duschutrymmen
är i städat och hygieniskt skick . Töm alltid papperskorgen/sopkärlen före
veckoslutet både på rummet och i köket.

Köket
Du skall hålla köket snyggt. Var och en skall städa och diska efter sig i
köket.
I köket städar städ personalen enbart golv.
För att underlätta städarbetet – får inte saker lämnas på golv och andra
ytor. Det är viktigt att du lämnar köket städat och rent när du går.

Förvara maten i kylskåpet och torrskaffningen i eget köksskåp sutrymme.
Skriv ditt namn på dina paket så får d u ha ditt eget i fred! Använd endast
det du själv skaffat. Släng bort gammal mat, kom ihåg att sortera avfallet
rätt.

Söndrade saker och skadegörelser
Anmäl till övervakaren om något går sönder, fungerar dåligt eller inte alls.
Den som söndrar något skall ersätta skadan. Du har också ansvar för vad
dina gäster gör. Om dina gäster sönd rar något på internatet, skall d u så fort
som möjligt anmäla om vad som hänt till internatövervakaren.

INTERNATREGLER
Gäller de personer som bor på eller besöker internaten. Den person som bor på
internatet ansvarar för att hens gäster följer dessa regler. Gäller i samtliga Axxells
internat, på alla Axxells internat- och skolområden samt under resor och
evenemang.

1.
Bemöt andra med respekt och hänsyn. Bemöt också djur, natur och miljö med
hänsyn och respekt.
2.

Boende på internatet förutsätter av studerande aktivt deltar i undervisningen.

3.

Internaten är stängda under veckosluten. Enhetschefen kan bevilja undantag.

4.

Gäster är tillåtna kl. 16.30 – 22.00. Internatpersonal kan bevilja undantag.

5.

Tystnad såväl inom- som utomhus mellan kl. 22.00 och kl. 7.00.

6.

Parkera fordon på angiven plats.

7.
Följ givna direktiv om allmän säkerhet med avseende på trafik-, arbetar-, miljö
och djurskydd. Störande körning med motorfordon är förbjuden.
8.

Håll god ordning, rent och snyggt såväl inomhus som utomhus.

9.
Handskas varsamt med din egen och andras egendom. Uppstår skador
kontakta omedelbart personalen. Skolan ansvarar inte för privat egendom.
10.
Internatet är rusmedelsfritt. Det är förbjudet att inneha och vara påverkad av
rusmedel.
11.
Det är förbjudet att röka och använda andra tobaksprodukter.
Personer under 18 år får inte heller inneha tobaksprodukter.
12.

Det är förbjudet att ha levande ljus.

13.

Det är förbjudet att ha husdjur. Enhetschefen kan bevilja undantag.

14.
Det är förbjudet att inneha vapen och ammunition och sådana föremål och
ämnen som äventyrar säkerheten.

12

