Information till studerande och vårdnadshavare

15.8.2018

läsåret 2018–19
Kontaktuppgifter
kansliet

rektor Gunilla Träskelin

tfn 020 7099 200
e-post info@inveon.fi

tfn 020 7099 260 eller 040 195 5058
e-post gunilla.traskelin@inveon.fi

studiehandledare Ann-Marie Julin

personalens kontaktuppgifter

020 7099 268
ann-marie.julin@inveon.fi

inveon.fi > Kontakt
och Wilma

Studerandevården
hälsovårdare Tove Ahlgren

kurator Gina von Schoultz

tfn 020 7099 205 eller 040 489 1843
e-post tove.ahlgren@inveon.fi

tfn 040 489 5757
e-post gina.von.schoultz@inveon.fi

speciallärare Tom Nykvist

Edelfeltsstigen 1 måndagar och tisdagar
Lundagatan 8 fredagar

tfn 020 7099 202
e-post tom.nykvist@inveon.fi

Arbetstider och praktisk information
Skoldagens längd (undantag förekommer):
kl. 8:30–14:45

Internatboende Information om studerandeboendet
finns på inveon.fi > Studerande.
Idrottshallen i Haiko:
Kvällsturer delas ut i september för studerandeboendets
studerande och andra grupper.

Lunch
kl. 11:15–12:00
Studerande i Lundagatan 8 äter i Borgå Folkakademi,
Runebergsgatan 18
Sjukanmälan görs av vårdnadshavare eller myndig
studerande direkt till egenläraren (Wilma / telefon).
Frånvaro anhålls minst en vecka i förväg med särskild
blankett som finns i Wilma > Utskrifter.
Resor planeras i första hand så att de infaller under
lovdagar.
Arbetsplatsförlagt lärande
Information ges av ansvarig lärare.

Konditionssal i Haiko: Då idrottshallen är öppen kan
konditionssalen användas gratis av studerande som bor
i studerandeboendet (september–april).
Rökning, snusande och annan användning av
rusmedel ärförbjuden på skolans område, i
internatboendena och på skolans arbetsplatser.
Också el-cigaretter är förbjudna.
Se Inveons handlingsplan mot utanförskap och
mobbning på inveon.fi > Studerande.

Kombistudier Studiehandledaren informerar
åk 18 om möjligheten att avlägga kombiexamen, mer
information på inveon.fi > Studerande. Kombistudier för
åk 18 inleds i januari 2019 i Borgå Gymnasium.

Östra Nylands yrkesinstitut Inveon
Edelfeltsstigen 1
06400 Borgå

Lundagatan 8
06100 Borgå

info@inveon.fi • 020 7099 200 • www.inveon.fi

Studerandekåren
Alla studerande i Inveon tillhör institutets studerandekår. Studerandekåren tar ställning i frågor som berör
studerandes vardag. Studerandekåren jobbar också för trivsel och gemenskap genom att ordna verksamhet för
studerande.

Läsåret
Period 1

14.8.2018–5.10.2018

Period 2

8.10.2018–30.11.2018

Period 3

3.12.2018–8.2.2019

Period 4

11.2.2019–5.4.2019

Period 5

8.4.2019–31.5.2019

Lov samt dagar med specialprogram
Vi förbehåller rätten till ändringar.
2018

2019

17 augusti
Provning av arbetarskyddsutrustning

7 januari
Vårterminen börjar

3 och 4 september
Fotografering, Edelfeltsstigen 1

18-22 februari
Sportlov

5 september
Fotografering, Lundagatan 8

19–22 april
Påsklov

28 september
Kongresslov

31 maj
Läsårsavslutning och examensfest

18-19 oktober
Höstlov
21 december
Julfest och julgröt i Edelfeltsstigen 1

Sociala medier
Studerande och personal får gärna dela med sig av institutets vardag i form av bilder och inlägg på sociala medier.
Det är viktigt att komma ihåg att man inte får lägga upp bilder utan att be om lov av personerna som syns i bilden.
Under lektionstid får telefoner användas endast med lärarens godkännande.

@inveon.fi
se den
aktuella
läsårskalendern
på inveon.fi

@inveon.fi

Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Grupper, studerande och egenlärare
Gruppernas beteckning består av bokstäver och siffror. Bokstäverna anger examensbenämning (ex. VM =
verkstadsmekaniker, HB = husbyggare) och siffran anger det år då studierna inleddes (ex. 18 = studerande
på årskurs 1).
Egenlärarnas e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@inveon.fi, telefonnumren består
av 020 7099 + internnumret (inom parentes). Lättast når du lärarna via Wilma.

Inveon Edelfeltsstigen 1

Egenlärare

fordonsmekaniker FM 16

Bo-Henrik Björkell

(220)

fordonsmekaniker FM 17

Kjell Broström

(224)

fordonsmekaniker FM 18

Kjell Broström

(224)

frisör FR 17

Keth Söderström-Laukkanen

(241)

husbyggare HB 16

Robert Holmberg

(247)

husbyggare HB 17

Jan Grönqvist

(267)

husbyggare HB 18

Niclas Isaksson

(244)

kock KC 16

Marina Boxström

(243)

kock KC 17

Marina Boxström

(243)

kombinationsfordonsförare KF 16

Christian Gustafsson

(227)

kombinationsfordonsförare KF 17

Tom Eklund

(226)

kombinationsfordonsförare KF 18

Kristina Högström

(240)

verkstadsmekaniker VM 16

Rabbe Storgårds

(213)

verkstadsmekaniker VM 17

Rabbe Storgårds

(213)

verkstadsmekaniker VM 18

Peter Tallberg

(214)

Inveon Lundagatan 8

Egenlärare

artesan AR 17

Anne Gustafsson

(285)

artesan AR 18

Leena Backman

(286)

bildartesan BA 16

Saija Baer

(295)

visuell framställning VF 18

Jannike Danielsen

(298)

elmontör EM 16

Bo Gabrielsson

(231)

elmontör EM 17

Ulf Nikander

(232)

ICT-montör ICT 16

Mikael Kulju

(206)

ICT-montör ICT 18

Peter Waltonen

(234)

ICT+

Peter Waltonen

(234)

Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Ordningsregler för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon
Ordningsreglernas mål är att garantera en trygg, trivsam studiemiljö och ostörda studier och arbete för
yrkesinstitutets studerande och personal. Följande ordningsregler följs i yrkesinstitutet, vid studiebesök och vid
andra tillfällen som anknyter till studierna och undervisningen:
1. Alla skall iaktta ordning, visa artighet och ta hänsyn till både studerande och yrkesinstitutets personal. Alla har
rätt till respektfullt, jämställt bemötande och arbetsro.
2. Om en olycka eller ett olyckstillbud inträffar skall studeranden omedelbart rapportera denna till sin lärare eller
till någon annan som hör till yrkesinstitutets personal.
3. Yrkesinstitutets egendom skall hanteras med omsorg och ansvarskänsla. Skador som inträffat skall anmälas
omedelbart. Studerande och personal är ersättningsskyldiga för skador förorsakade med avsikt eller av
oförsiktighet.
4. Studerande och personal skall följa yrkesinstitutets anvisningar gällande skydd i arbetet.
5. Försiktighet iakttas vid körning och parkering på skolområdet.
6. Det är förbjudet att uppträda påverkad av eller inneha berusningsmedel eller droger i yrkesinstitutet och
på skolområdet, i yrkesinstitutets fordon, på yrkesinstitutets arbetsplatser, samt vid undervisning och andra
yrkesinstitutets tillställningar utanför skolområdet. Vid misstanke om berusning har yrkesinstitutets personal rätt att
mäta alkoholhalten i utandningsluften med hjälp av skolans precisionsalkometer. Noll-tolerans tillämpas.
7. Tobaksrökning och alla andra former av bruk av tobaksprodukter är förbjudna i yrkesinstitutet och på
skolområdet, i yrkesinstitutets fordon, på yrkesinstitutets arbetsplatser, samt vid undervisning och andra
yrkesinstitutets tillställningar utanför skolområdet. Förbudet gäller också el-cigarretter.
8. Mobiltelefoner skall vara ställda i tyst läge under teorilektionerna och privata telefonsamtal samt övrig privat
användning av telefoner är förbjudna i alla undervisningssituationer.
9. Gäster i skolan skall alltid anmälas till läraren som beviljar dem tillstånd att närvara då det är motiverat.
För studerande som beviljats rätt att bo i yrkesinstitutets internat tillämpas därtill följande trivselregler:
1. Alla skall visa artighet och ta hänsyn till både studerande och personal.
2. Studerande veckostädar sina rum, och ansvarar för trivseln i de gemensamma utrymmena genom att städa,
diska och hålla ordning i kylskåpen.
3. Studerandebostäderna och deras utrustning skall användas med ansvarskänsla. Skador anmäls genast till
övervakaren. Studeranden är skyldig att ersätta avsiktlig skadegörelse och skador som uppkommit genom
ovarsamhet. Studerande som förorsakar fellarm till brandkåren är ersättningsskyldig.
4. Vid sjukdom meddelar studerande övervakaren och åker hem. Annan frånvaro i veckorna skall anmälas till
övervakaren.
5. Det är förbjudet att vara påverkad av eller inneha rusdrycker eller droger. Rökning eller annat bruk av
tobaksprodukter och el-cigarretter är inte tillåten i internaten eller på skolområdet. Vid misstanke om berusning
har yrkesinstitutets personal rätt att mäta alkoholhalten i studerandes utandningsluft med hjälp av skolans
precisionsalkometer. Ett mätresultat som visar 0,01-0,49 ‰ leder till omedelbar avstängning från boendet på 7-15
veckor och ett resultat på ≥0,5 ‰ till en avstängning på upp till ett år.
6. Om studerande vill använda elektrisk utrustning i sitt rum, bör han/hon ha tillstånd av övervakaren. Datorer och
musikanläggningar kräver hörlurar om man vill spela eller lyssna på hög volym.
7. Utomstående får besöka internaten mellan kl. 16.00 och 21.00. Alla har rätt till vila och studiero och därför skall
tystnad råda efter kl. 22.00. Ytterdörrarna öppnas kl. 7.00 och stängs kl. 22.00.
8. Internaten är stängda under veckosluten, under skolans lovdagar och under skoldagen då undervisning pågår.
Studerande som bryter mot dessa ordningsregler kan bestraffas i enlighet med bestämmelserna i Lagen om
yrkesutbildning 531/2017 § 85 samt § 86 på sätt som rektor eller Disciplinorganet beslutar. Ordnings- och
trivselreglerna tillämpas från och med 1.8.2018.
Fastställda av styrelsen 8.6.2018
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