Bra att veta
Här hittar du information som kan vara bra att veta när du ska gå kurs på
Trafikverksskolan i Ängelholm.
Kurstider
08.45 - 1 6.00
08.00 - 1 6.00
08.00 - 1 1 .30

första kursdag och dag efter helgdag
tisdag till torsdag
fredag och dag före helgdag

V ariationer i kurstider kan förekomma. Se din kursbekräftelse för dina kurstider .

Arbetsmiljö och miljöansvar
Alla elev er är sky ldiga att rapportera tillbud, risker och olycksfall som inträffar på området. Fråga din
lärare v em som är sky dds- eller miljöombud och ta i kontakt med hen för att rapportera incidenter. Vi
tar gärna emot förbättringsförslag och synpunkter.

Individuellt anpassad pedagogik och särskilt stöd
Meddela din mentor eller lärare vid kursstart om du har behov av inlärningsstöd.

Sjukdom
Om du blir sjuk under kurstiden meddelar du detta till receptionen på telefon 010 -124 30 30.

Parkering
Bilparkering finns i anslutning till hus C och E. Priv at bilkörning eller parkering är förbjuden inne på
Trafikv erksskolans område.

Passerkort
För att kunna utny ttja fritidslokalerna behövs ett passerkort. I receptionen får du hjälp att aktiv era ett
av dina egna kort med magnetremsa.

Trafikverksskolans verksamhetssystem
Trafikv erksskolan är certifierad i miljö, arbetsmiljö och kvalitet. V id kursstart informerar läraren om
rutiner och eventuella risker i samband med utbildningen.

Trafikverksskolans restaurang
Restaurangen har öppet vardagar från kl. 07 .00. För - och eftermiddagsfika ingår i kurspriset. Du kan
köpa dagens lunch mellan klockan 11.30–1 3.00 (måndag till torsdag) och 11.00–1 2.30 (fredagar).

Alkohol och drogpolicy
Trafikv erksskolan har en nolltolerans för alkohol och droger. Det är förbjudet att inta droger, dricka
sprit eller v istas påverkad på området.

Rökning
Alla Trafikv erksskolans lokaler är rökfria. Rökområden med askkoppar finns utplacerade utanför
samtliga by ggnader.
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