Elevkontrakt inför påmönstring på T/S Gunilla
Justerat av/datum: 170821 KL
Namn:

Personnummer:

Resorna med T/S Gunilla utgör en förutsättning för studierna på skolan. Det är därför viktigt att alla tar ett personligt ansvar och bidrar
till att resorna genomförs på ett bra sätt med hänsyn till säkerhet och trygghet för alla ombord.
Att leva och bo på T/S Gunilla kan ibland vara påfrestande. Ombord råder exempelvis brist på utrymme för enskild avkoppling. Det är därför
av största vikt att vi visar varandra hänsyn och respekt. Situationer som annars går att lösa relativt enkelt, kan ombord få konsekvenser både
för enskilda individer och gruppen i stort. Vi förbehåller oss därför rätten att lösa eventuella problem som kan uppstå ombord på skilda vis.
Lösningarna kan se olika ut då personer reagerar olika samt att yttre faktorer, som exempelvis väder och vind, påverkar alla ombord.
Ansvariga befäl har dock som uppgift att i de fall där problem uppstår, alltid dokumentera detta enligt de mallar som finns ombord, samt att
kontakta rektor och föräldrar när så krävs.

Mellan Öckerö gymnasieskola och berörd elev samt förälder/vårdnadshavare har
överenskommelse enligt nedan träffats angående regler under tiden som påmönstrad elev
(trainee) på T/S Gunilla:
1.

Tider

I hamn:

Alla elever skall vara ombord efter av kapten eller utbildningsledare meddelad tid. Det skall vara tyst
kl. 24.00 i elevinredning och stora mässen.

Till sjöss:

Det skall alltid vara tyst och lugnt i elevinredningen av hänsyn till andra som sover eller studerar.

I hamn och till sjöss:

Alla elever skall vara i tid till uppställning och vaktavlösning.

2.

Landgång

Av säkerhetsskäl går eleven aldrig iland ensam utan i grupp. Gruppens storlek meddelas av kapten eller utbildningsledare inför
hamnbesöket. Vid gemensamma utflykter eller vid egna projektstudier skall eleven vara klädd enligt anvisning.
3.

Vaktgång

Som påmönstrad är eleven skyldig att delta i vaktens arbete under segling och i hamn. Vid postgång svarar eleven för säkerheten för
alla ombord och det viktigt att denne sköter de uppgifter som åligger posten. Ansvarigt befäl kan befria eleven från vakt vid t ex
sjukdom.
4.

Hytter

Hytten skall vara välstädad. Av säkerhetsskäl får inga kläder eller andra lösa saker ligga på durken. Alla sover i sin egen koj, eftersom
det i händelse av olycka är nödvändigt att veta var alla befinner sig. En person bland befälen gör återkommande kontroller av hytter.
Även under hamnbesöken genomförs hyttinspektioner nattetid för att kontrollera närvaron ombord.
5.

Att ta med ombord

Eleven ansvarar för att följande handlingar medtas vid påmönstring: pass med giltighetstid minst 6 månader efter hemkomst,
sjöfartsbok, ev. visum, Försäkringskassans id-kort för fri sjukvård inom EU (gäller vid resa i Europa), läkarintyg för sjöfolk (i de fall
skolan inte har detta).

Detta elevkontrakt gäller under hela studietiden, för såväl omyndiga som myndiga elever.
Kontraktet skall undertecknas av elev, förälder/vårdnadshavare och rektor för Öckerö gymnasieskola och
upprättas i två exemplar.
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6.

Rökning, alkohol och droger

Under mönstrad tid råder totalt drog- och alkoholförbud. Förbudet gäller både ombord och iland oavsett om man har vakt eller inte.
Det gäller även under resor till och från fartyget vid på- och avmönstring. För att försäkra sig
om att förbudet efterföljs genomförs drog- och alkoholtester. Eleven är medveten om att drog- och alkoholtester kan genomföras
när som helst och utan förvarning i anslutning till och under tiden som mönstrad ombord. Om eleven inte respekterar drog- och
alkoholförbudet kan inte skolan ansvara fullt ut för elevens säkerhet och hemskickning kan bli aktuellt. Rökning ombord får endast
ske på anvisad plats. All tobaksanvändning kräver intyg från förälder/vårdnadshavare för omyndiga elever.
7.

Åtgärder

Befälhavaren och utbildningsledaren utreder när en elev brutit mot reglerna i detta kontrakt och beslutar om åtgärder. Exempel på
åtgärder kan vara samtal med eleven, kontakt med föräldrar via rektor, begränsad möjlighet till landgång, utfärdande av varning,
avbruten segling med hemskickning. Hemskickning kan bli aktuellt i de fall då elevens säkerhet inte kan garanteras, d v s att eleven
uppträder uppenbart oansvarigt. Samma gäller om eleven allvarligt äventyrat fartygets eller andras säkerhet. Hemskickning kan vara
aktuellt även vid undanhållande av viktig information, t.ex. hälsoläge. Dessa resor bekostas inte av skolan liksom kostnad för ev.
ledsagare för omyndig elev. Vid hemskickning genomförs resten av seglingsperiodens utbildning i skolans lokaler på Öckerö.
Befälhavaren har ensam rätt att, efter samråd med rektor, besluta om hemskickning.
8.

Förändring av seglingsroute

Skolan äger rätt att förändra, förkorta, förlänga eller avbryta seglingen av pedagogiska, ekonomiska eller säkerhetsmässiga skäl.
9.

Förälder/vårdnadshavares skyldighet

Det åligger förälder/vårdnadshavare att i god tid inför avresa informera om omständigheter som kan ha betydelse för elevens
säkerhet ombord. Detta kan vara sjukdom, medicinering, allergi, ätstörning, särskild kost, fysiska eller psykiska problem och dylikt.
10. Mönstring ombord
Det är befälhavaren som ytterst beslutar om mönstring av elev.

Som elev vid Öckerö gymnasieskola undertecknar jag detta kontrakt vars innehåll gäller under min tid
som mönstrad ombord på T/S Gunilla. Som förälder/vårdnadshavare är jag medveten om mina
skyldigheter angivna ovan.

Ort och datum

Elev

Rektor Öckerö gymnasieskola

Förälder/vårdnadshavare

Detta elevkontrakt gäller under hela studietiden, för såväl omyndiga som myndiga elever.
Kontraktet skall undertecknas av elev, förälder/vårdnadshavare och rektor för Öckerö gymnasieskola och
upprättas i två exemplar.

