
 

 

 
                                                                     

Hvad er god stil / opførsel, når du er i TUK. 

 Det er god stil, først at komme når TUK åbner.  

 Det er god stil, at gå når TUK lukker.  

 Det er god stil, at hænge dit overtøj i kælderen – Så kan vi se, at du har lyst til 

at være her.  

 Det er god stil, at sørge for at blive skrevet ind på TABULEX.  

 Det er god stil, at passe på hinanden i TUK.  

 Det er god stil, at snakke pænt til hinanden i TUK.  

 Det er god stil, at passe på TUK’s ting.  

 Det er god stil, at erstatte ting, som du ødelægger – også selvom det ikke er 

med vilje.  

 Det er god stil, at holde fingrene fra skuffer, skabe og lignende, hvor du intet 

har at gøre.  

 Det er god stil, kun at tage dine egne ting med hjem.  

 Det er god stil, at gå på trappen.  

 Det er god stil, at ramme toilettet – både stort og småt.  

 Det er god stil, at rydde op efter dig selv.  

 Det er god stil, at undlade at spytte på gulvet, eller andre steder.  

 Det er god stil, at tage hensyn til vores naboer.  

 Det er god stil, at have en aftale med en medarbejder, hvis du forlader TUK.  

 Det er god stil, at spørge en voksen inden der downloades til computerne.  

 Det er god stil, at spørge en voksen inden der ændres i opsætningen på 

computerne.  

 Det er god stil, at gå hjem, hvis en medarbejder synes, du er gået over stregen.  

Vi forventer, at ALLE i klubben opfører sig, så vi kan være her alle sammen og ha’ 

det rart med hinanden. Hvis man ikke kan leve op til det, kan man sendes hjem, og 

familien vil blive kontaktet.  

 


