
 

 

HUSORDENSREGLER FOR INTERNATET VED HVAM VIDEREGÅENDE SKOLE  
 

Vedtatt av skoleutvalget ved Hvam videregående skole 26. februar 2018, med hjemmel i husleieloven 26. 

mars 1999 nr. 17 $5-2annet ledd.  

1. For leieforholdet gjelder inngått husleiekontrakt og husleielovens bestemmelser, jf. husleiekontraktens 

punkt 11.  

2. Internatet er å anse som skolens område. Forskrift om ordensreglement for Viken fylkeskommunes 

videregående skoler, vedtatt av fylkestinget i Viken 19. juni 2020, gjelder forhold som finner sted i 

internatet, dersom disse setter sitt preg på skolesituasjonen, jf. ordensreglementets § 2 annet ledd. 

Alvorlige eller gjentatte brudd på bestemmelser i ordensreglementet vil etter forholdene kunne medføre 

bortvisning både fra undervisningen og internatet, jf. Ordensreglementets § 9 bokstav i.  

3. Elevene som bor på internatet (brukerne) har et selvstendig ansvar for a overholde bestemmelsene i 

husleiekontrakten, husleieloven, forskrift om ordensreglement for Viken videregående skole og 

husordensreglene for internatet.  

4. Som internatelev er du ansvarlig for å bidra til et positivt og inkluderende miljø. Mobbing, grov 

språkbruk, vold, krenkende eller truende atferd og andre brudd på allment aksepterte adferds normer er 

ikke tillatt, enten dette skjer fysisk, verbalt, gjennom digitale medier eller på annen måte. AIle har et ansvar 

for å hindre slik atferd. Jf. Ordensreglementets § 8 bokstav i.  

5.Bruk, besittelse og enhver annen befatning med alkohol, andre rusmidler eller dopingmidler på internatet 

eller skolens område for øvrig er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å være påvirket av alkohol eller andre 

rusmidler på internatet eller skolens område for øvrig eller under aktiviteter i skolens regi. Jf. 

ordensreglementets § 8 bokstav p. Elever som bor på internatet oppfordres til å samarbeide med skolen 

for å hindre bruk av narkotika.  

Det er heller ikke tillatt å oppholde seg på rom i internatet eller på skolens område for øvrig hvor det 

brukes alkohol eller andre rusmidler. Dette gjelder også dersom man selv ikke bruker noe.  

Ved mistanke om at det oppbevares alkohol eller andre rusmidler på internatet, kan ansatte sammen med 

eleven sjekke rom og oppbevaringsskap. Alkohol som blir funnet vil bli konfiskert og oppbevart av skolen. 

Funn av narkotika eller andre ulovlige rusmidler vil bli politianmeldt av rektor, jf. ordensreglementets§ 11. 

 6. Det er ikke tillatt å oppbevare våpen eller andre farlige gjenstander på internatet eller på skolens 

område for øvrig, jf. ordensreglementets § 8 bokstav o. 

7. Bruk av tobakk og snus er forbudt på internatet og skolens område for øvrig, jf. tobakkskadeloven 9. 

mars 1973 nr. 14 § 27.  

8. Elevene skal ikke spille høy musikk eller på annen måte forårsake støy som forstyrrer andre elever som 

bor eller oppholder seg i internatet, jf. husleieloven $5-2første ledd.  

9. Det er ikke tillatt å holde dyr på rommene. Dette gjelder også fugl og fisk.  

10. Det er ikke tillatt å bruke stearinlys på rommene.  



 

 
11.Tillatt elektrisk utstyr på rommene er: PC- og mobilladere, TV, stereoanlegg, utstyr til personlig pleie, 

som hårføner eller barbermaskin, evt. skjøteledning kun til PC- og mobil. Alt annet må godkjennes av 

skolen/internatet. Utstyr som ikke er godkjent blir fjernet fra rommene.  

12.Misbruk av brannalarm og annet brannmateriell er strengt forbudt. Aktiviteter eller utstyr som medfører 

damp, røyk og annet som kan utløse brannalarmen er ikke tillatt. Skolens brannalarm er knyttet direkte til 

brannstasjonen, slik at bruk av alarm vil medføre umiddelbar utrykning. Eleven og foresatte vil kunne bli 

erstatningsansvarlig for gebyr ilagt av Øvre Romerike brann og redning, med inntil kr 5 000, som følge av 

utrykningen, jf. lov om skadeserstatning 13. juni 1969 nr. 26 §§ 1-1 og 1-2.  

13. Både brukerne av internatet og andre elever ved skolen plikter a behandle internatets bygninger og 

innbo med tilbørlig aktsomhet, jf. husleieloven § 5-1 annet ledd og ordensreglementets § 8 bokstav c. 

Dersom det oppstår skade på internatbygning eller annen bygning som eleven har rett til å bruke etter 

leiekontraktens punkt 2, eller på møbler, inventar eller utstyr i disse som tilhører skolen, må dette straks 

meldes til skolen av den som har forårsaket skaden eller andre som observerer den, jf. husleieloven§ 5-5. 

Slik skadeforvoldelse vil kunne medføre erstatningsansvar etter husleieloven $5-8 for elev som ifølge 

leiekontrakten er leier, eller for den av elevens foresatte som er leier. Dersom andre elever enn brukerne 

av internatet forvolder slik skade, vil dette kunne medføre erstatningsansvar for eleven selv og foresatte 

etter bestemmelsene i lov om skadeserstatning 13. juni 1969 nr. 26 §§ 1-1 og 1-2.  

14. Elevene har selv ansvar for ast opp om morgenen og møte på skolen til riktig tid. Det er ikke tillatt å 

oppholde seg unødig på internatet i skoletiden. Internatet kan bli stengt på dagtid hvis skolen finner dette 

nødvendig.  

15.Ved sykdom skal internatets personale straks kontaktes. Dersom det er behov for dette skal internatets 

personale være behjelpelig med a kontakte foresatte, samt bestille drosje for kjøring til legevakt om 

nødvendig. Eleven må selv dekke utgiftene i denne forbindelse.  

16. Personer som ikke er i følge med eller på besøk hos bestemte elever, har ikke adgang til internatet uten 

tillatelse fra internatleder eller rektor. Besøkende må forlate internatet senest kl. 22:30.  

17.Det er ikke tillatt å oppholde seg i internatets fellesrom etter kl. 23:00 uten tillatelse fra nattevakter. 

Elever kan besøke hverandre frem til kl. 23:00, og kan ikke overnatte sammen. Etter kl. 23:00 skal det være 

ro på internatet.  

18. Elevene som bor i internatet skal selv tilberede kveldsmat, i henhold til en utarbeidet liste. Hver elev må 

regne med å ha ansvar for kveldsmåltidet ca. en uke per skoleår, sammen med en medelev. Elevene er 

ansvarlig for å skaffe vikar dersom de er forhindret fra å tilberede kveldsmåltider som de har ansvaret for. 

Elevene har samme uke ansvar for rydding i kjøkkenet i nordre internat.  

19. Elevene plikter å holde sine egne rom ryddige og rene, på et tilfredsstillende hygienisk nivå. Elevene må 

selv anskaffe vaskemidler. Mappestativ for engangskluter, og støvsugere står i bøttekott flere steder i 

internatet. Det avholdes ukentlig inspeksjon av rommene. Rengjøring av rom må være avsluttet kl. 23:00 

torsdager.  

20.Elevene har et felles ansvar for at internatets fellesarealer, både inne og ute, er ryddige og ordentlig. All 

søppel skal kastes i sorteringsdunker eller containere ute.  



 

 
21. Hvam vgs. er en «Miljøfyrtårnskole», og vi har forpliktet oss til miljøbevarende tiltak. Elevene som bor i 

internatet må derfor huske å slukke lys og TV mv. når de forlater rommene, samt lukke lufteluken når de 

reiser hjem for helgen. Vi må ivareta miljøet sammen.  

22. Parkering av motorisert kjøretøy må foregå på parkeringsplass. Feilparkerte kjøretøy kan bli borttauet.  

23. Elevene har ikke rett til å bo på internatet i helgene, fra fredag etter skoletidens slutt til søndag kveld. 

Personalet vil være til stede fra kl. 18:00 på søndager.  

Det kan gjøres unntak fra dette etter nærmere avtale dersom eleven jobber for skolen, eller hvis elevens 

hjem ligger i en annen landsdel og hjemreise hver helg derfor ikke er hensiktsmessig. 

24. Etter tilrådning fra elevrådet, internatrådet, andre organisasjoner på skolen, rektor eller 

fylkesrådmannen, kan skoleutvalget gjøre endringer i disse husordensreglene. 

 

 ****  

 

Undertegnede elev og foresatte har lest ovenstående husordensregler, og er innforstått med at disse er en 

del av husleiekontrakten som eleven plikter å følge, jf. husleiekontraktens punkt 8.  

Dato: 

 
Elev: 

 
Foresatt: 

 


