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INFORMASJON OM PRAKTISERING AV REGLER PÅ INTERNATET 

Vi får ofte spørsmål om regler, advarsler og lignende fra elever som bor på internatet. De reglene vi har, er der fordi vi vil at 

internatet skal være et godt sted å bo for alle. Elever undertegner internatkontrakt ved innflytting. Dette dokumentet 

regulerer rammer og regler for alle som bor på internatet. Brudd på disse reglene fører til advarsel og eventuell bortvisning. 

Lærer varsler internatpersonalet dersom en elev ikke dukker opp til undervisningen.  Dette gjøres for å sikre at alle er oppe 

og kommet seg til skolen. I tillegg fungerer dette som en sikkerhet i forhold til sykdom. Eleven har plikt til å selv komme 

seg til undervisningen. 

Det forventes god oppførsel i matsalen, og at man rydder etter seg. Alle har et kollektivt ansvar for å rydde og holde orden i 

matsalen.  

Kl. 23.00 må alle være på sine respektive rom. Dersom det er behov for å komme tilbake til internatet etter klokka 23.00, 

må det avtales på forhånd med nattevakt. Alle skal sikres ro når det er natt.   

Det settes opp en rullerende liste over ordensperson på hver stue. Hver og en har allikevel ansvar for å rydde og vaske etter 

seg. Det er ikke ordenspersonen som skal ta din oppvask, eller rydde etter deg i stua. 

Ordensperson har et overordnet ansvar for at det er ryddig og reint i fellesarealene til rom- og stuesjekk. Hvis ordensperson 

blir syk/blir forhindret, meldes det fra til internatpersonalet.  

Annenhver uke er det henholdsvis rom- og stuesjekk. Det vil bli utført inspeksjon på alle rom, bad og stuer. Elevene har 

selv ansvar for å rydde, vaske og kaste søppel. Til renholds sjekk benyttes et skjema som fylles ut av internatpersonale. Her 

vil det komme frem hvilke eventuelle mangler man har. Det vil være en ny sjekk påfølgende dag. Dersom manglene ikke er 

utbedret, vil man få en muntlig advarsel. Man kan få inntil 5 muntlige varsler. Vedvarer fraværet av renhold vil man få en 

skriftlig advarsel via Viken sitt dokumentsystem elements. Dersom den skriftlige advarselen ikke overholdes, vil man få 

utvisningsvedtak i elements. Eleven kan da få inntil en ukes utvisning. Informasjon til foresatte skjer fortløpende. 

Bruk/oppbevaring av alkohol eller andre rusmidler fører til bortvisningsvedtak umiddelbart. Dette gjelder også hvis du 

oppholder deg på rom/områder på skolen hvor dette skjer, selv om du ikke konsumerer noe. Funn av narkotika blir 

politianmeldt. 

Det er tillatt med besøk frem til klokka 22.00. Overnatting skal avtales med internatpersonalet minst 24 timer før 

overnattingen skjer. Overnatting skal kun foregå én gang pr uke.  
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