
 

 
30. juli 2020 

 

Skjema for nøkkelkort MD-bygg 

MD-bygget låses etter endt skoledag, kl. 15:45, men elever på programområdene musikk og dans vil 

kunne kvittere ut egne nøkkelkort, registrert på elevens navn  

- Elev står personlig ansvarlig for nøkkel, nøkkelkortet må ikke overlates andre  

- Bare elever på programområdene musikk og dans ved St. Hallvard vgs. har adgang til bygget 

etter skoletid.  

- Nøkkelkort gir adgang for elev til å benytte rom til egenøving/egentrening i programfag 

mellom kl. 07:30 - 21:30 (husk: alarm går på) MD-bygget skal IKKE brukes til sosiale 

aktiviteter  

- Elev gis kun adgang til relevante rom, på eget programområde  

- Eleven er ansvarlig for å holde rom og øvrige arealer ryddige, og fjerne søppel etter seg  

- Mistes kortet, skal det straks meldes til skolens ledelse, og nytt kort vil ha en kostnad på kr. 

200.- Brudd på reglement/bestemmelser vil kunne medføre orden/adferdsanmerkning, og 

inndragelse av kort.  

 

Jeg gir tillatelse til at ______________________________(elevens navn) får eget nøkkelkort til MD-

bygg, og har gjort seg kjent med reglement og ev. konsekvenser ved brudd på dette.  

 

Dato…………… Underskrift ……………………………………………………. (foresatte for elever under 18 år)  

Ledelsen St. Hallvard vgs. 

 

Reglement for bruk av MD-bygg: 

- Hver elev får eget nøkkelkort til bygget. Nøkkelkortet registreres på navn, og elev står personlig 

ansvarlig for kortet. Det er ikke anledning til å ta med andre inn på nybygget enn elever på musikk / 

dans v/ St. Hallvard vgs. Bygget skal kun brukes til øving, ikke til sosiale aktiviteter.  

- Hver elev pålegges å medvirke til å holde det ryddig i fellesarealer, klasserom, studioer og bygget 

for øvrig. Søppel skal umiddelbart kastes i beholderne, og stoler / bord settes på plass etter endt 

undervisning / øving. - Notestativ, matter el. annet utstyr skal alltid settes tilbake på plass.  

- Det må ikke plugges inn kontakter til elektriske apparat, uten at dette er godkjent av vaktmester.  

- Det finnes mye kostbart utstyr, og mange verdifulle instrumenter i et slikt spesialbygg, og det 

påhviler hver enkelt elev å behandle dette med respekt og på forsvarlig måte.  

- Det er ikke tillatt å spise i konsertsal, studioer og i dansesal. - Dørene skal lukkes helt igjen når du 

forlater et rom. 


