VIKTIG Å VITE
Timeinndeling 2017-2018

PPT og helsetjenesten
PPT-representant og helsesøster er å treffe i 1. etasje i hovedbygget ved elevtjenesten,
se oppslag på døra for tidspunkt.

Lege for internatbeboere
De aller fleste har fastlege i sin hjemkommune, for de som bor på hybel/internat og kommer
fra annen kommune enn Trondheim, kan de benytte legevakten ved St.Olavs hospital døgnåpent tlf. 07 352 adr. Prinsesse Kristinas gt. 3.

Helsestasjon for ungdom:
Helsestasjon for ungdom har gratis legetilbud.
Sentrum: adr. Sommerveita 4-6.
hver mandag fra kl. 16.00 til 19.00, tlf 72 54 60 60, ring gjerne
for timeavtale.
Se mer her…

Rosten helsestajon : adr. Østre Rosten 43.
Mandag 16.00 - 18.00 tlf, 72 54 93 10, er nærmeste
helsestasjon for ungdom i forhold til Skjetlein vgs. Mandag
16.00 - 18.00 Her kan du møte helsesøster, eventuelt lege,
psykolog og sosialfaglige samtalepartnere.
Se mer her…

Ved alvorlig eller livstruende sykdom - ring 113

Brannalarmen
Klassen orienteres om rutinene ved skolestart. Når brannalarmen går, forlater
gruppen klasserommet samlet sammen med lærer. Vesker og utstyr står
igjen i klasserommet. Vinduer og dører lukkes. Gruppen samles deretter på
angitt sted og gruppens lærer foretar opptelling. Det vil bli holdt brannøvelser
i løpet av skoleåret.

Oppslag
Oppslag på skolens tavler må godkjennes og stemples på kontoret. Husk å ta ned
oppslagene når de ikke lenger er aktuelle. Oppslagstavla er ved trappa i 1.etg..

Oppbevaring av verdisaker
Du bør ikke ta med verdisaker eller større pengebeløp på skolen. Du bør
sørge for at verdisakene blir godt passet på, særlig gjelder dette i
kroppsøvingstimene. Lommebøker, mobiltelefoner og lignende må tas inn
i kroppsøvingssalen og være under oppsyn. Bærbare Pc-er må låses inn i
skap når de ikke er i bruk.
Elevskap
Elever i alle avdelingene får tildelt garderobeskap/oppbevaringsskap.
Tildeling av skap varierer avhengig av fag eller klasse.
Du må selv kjøpe inn lås for å sikre trygg oppbevaring i disse skapene.
Husk at når du kjøper rimelige lås så kan samme nøkkel passe i andre
lås av samme type. Solid kodelås anbefales

Tap
Når du har mistet noe, må du henvende deg til vaktmestrene, renholderne eller på
kontoret. Du må selv anmelde tyveri.

