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VELKOMMEN!
TETT PÅ.
På Gjennestad vgs vil vi være tett på elevene!
Vi er en liten skole og det har mange fordeler.
Vi ønsker å se den enkelte elev og legge forholdene til rette
for at du skal få et godt faglig og sosialt tilbud.
Vi har 5 utdanningsprogram. Du har mulighet til å gå to år
på skole pluss to år som lærling i bedrift. Du kan også gå tre
år og få studiekompetanse.
Vi har dyktige lærere som vil gi deg dine beste år til nå – det
er vår høye målsetting.
Gjennestad er en kristen videregående internatskole. Vi
stiller ikke krav til livssyn, men vi har noen verdier som vi
vil at ansatte og elever skal leve etter:
Tillit
Raushet
Omsorg

Velkommen!
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INFORMASJON TIL ELEVER SKOLEÅRET 2018-2019
Velkommen som elev ved Gjennestad videregående skole.
Her kommer diverse praktiske opplysninger for skoleåret.
Skolestart
Skolen starter mandag 20. august kl. 0900. Første dagen blir det opprop,
informasjon og omvisninger. Om kvelden er det en frivillig samling i
parken for alle. Dersom du ikke kan komme til oppropet er det viktig at
vi får beskjed slik at du ikke mister skoleplassen din. Internatbeboere er
velkomne søndag 19. august mellom kl. 1500 og 2100.
Internatrom
Elevene som skal bo på internatet får tildelt internatrom ved ankomst.
Det er vanskelig for oss å gi informasjon om hvilket rom den enkelte får
tidligere, da dette ikke er klart før ved skolestart.
Skoledagen
Skoledagens ytre ramme vil dette året være fra kl. 0815-1530. Noen
klasser kan ha andre rammer for skoledagen. Du vil få timeplanen etter
skolestart.
iPad
Ved skolestart vil du få utdelt en iPad til bruk i skolearbeidet. iPaden leier
du av skolen og den skal brukes aktivt i undervisningen. Minstesatsen på
utstyrsstipendet fra Statens Lånekasse finansierer leien av iPaden. Denne
satsen er for tiden på kr 1032,- pr. skoleår. Etter tre år/full innbetaling,
får eleven iPaden.
Se også «leie- og utlånsavtale av iPad og tastatur» og «IKT- reglement».
Skolebøker og undervisningsutstyr
Elevene får låne skolebøker og annet nødvendig undervisningsutstyr.
Verktøy, maleutstyr og arbeidstøy som eleven må ha, kan kjøpes via
skolen.
Godkjenning av fag
Dersom noen har bestått et fag med standpunktkarakter tidligere, er det
mulig å få dette godkjent. Det er imidlertid ikke mulighet for å få fritak
for kristendomsfaget. Det blir gitt nærmere informasjon om dette når du
starter på skolen.
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Statens Lånekasse, skoleskyssordning og skolehelsetjeneste
Alle elever med ungdomsrett får et utstyrsstipend hvis de søker
Lånekassen om det. Vi ber alle om å søke støtte hos Statens Lånekasse i
god tid før skolestart. Du søker på www.lanekassen.no.
Trenger du hjelp med søknaden til Statens Lånekasse, ta kontakt med
resepsjonen. Der kan du også få informasjon om PP-tjenesten, helsesøster
og fysioterapeut. De som har rett til gratis skoleskyss kan søke om dette
på www.vkt.no/minskyss.
Ulykkesforsikring
Skolen har ulykkesforsikring for elevene. Vilkår deles ut ved forespørsel.
Reiseforsikring
Utenom ulykkesforsikringen finnes ingen dekning. Derfor ber vi alle
elever om å ha egen reiseforsikring som dekker for eksempel
fagturer/ekskursjoner.
Innboforsikring
Når det gjelder innboforsikring må du ta kontakt med ditt eget/foresattes
forsikringsselskap og avklare hva som dekkes når du bor på en
internatskole. Skolen har ikke forsikring som dekker elevenes eiendeler.
Resepsjonen
Åpningstid: kl. 09.00 – 15.30 mandag til fredag.
Post
Post og skriftlige beskjeder fra skolen blir oppbevart i resepsjonen. De
elevene som får post eller har beskjeder liggende i resepsjonen, vil få
e-post om dette. Alle elever, både de som bor på internatet og de som bor
utenfor skolen, må daglig sjekke e-posten sin og hente posten så fort som
mulig.
Vaskemaskin og tørketrommel
Bruk av vaskemaskin og tørketrommel i internatene er inkludert i prisen.
Matservering
Internatbeboere spiser i matsalen. Øvrige elever har egen kantine hvor
det selges ulike typer mat og drikke.
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Brannvern
Branninstruks med rømningsveier finnes på rommene. Skal leses!
Skolen og internatene er dekket av et automatisk brannvarslingsanlegg.
Dette varsler brann og tilløp til brann direkte til Brannvesenet. Stearinlys
eller andre levende lys er ikke tillatt på grunn av brannfaren, og fordi
dette kan gi falske alarmer og utrykning fra Brannvesenet.
Feil og mangler på bygninger og inventar
Alle feil og mangler som blir oppdaget på skolen eller i internatene skal
meldes til vaktmester på følgende e-postadresse:
vaktmester@gjennestad.no
Lagring
●

●
●

●

●

Boder: Ønsker du å stable vekk kofferter e.l., finnes det en del
boder på loftet over internat Nord. Navn og bodnummer
registreres i resepsjonen. Bodene må tømmes etter endt skoleår.
Evt. lagring over sommeren må avtales med resepsjonen.
Sykkelboden: Her kan sykler og mopeder o.l. lagres. Rommet er
låst dersom den smekkes igjen av brukerne.
Garderobeskap i felles garderober er tilgjengelige for elevene og
disponeres for ett skoleår av gangen. Skapene må tømmes etter
endt skoleår.
Bokskap er tilgjengelig, hvor eleven på eget ansvar kan lagre
skolebøker og utstyr. Eleven har selv ansvar for å tømme skapet
ved skoleslutt eller avbrudd.
Hengelås til boder og skap må anskaffes av eleven selv.

Transport
Rutebussen – Rute 01 - fra både Sandefjord og Tønsberg stopper like
utenfor skolen. Ekspressbussene stopper på Fokserød – ta rute 01 videre
mot Tønsberg. For de som kommer med tog er det 3 km fra Stokke
jernbanestasjon til Gjennestad. Hvis du kommer med bil tar du av E-18
mot Stokke og følger skilter til Gjennestad vgs/Gjennestad Drift. Torp
flyplass ligger ca. 15 min med drosje fra skolen. NSB har shuttlebuss fra
Torp flyplass til Råstad stasjon.
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Ta med deg

Dette må du som internatbeboer ta
med deg:











Dyne
Pute
Sengetøy
Kluter og såpe til romvask (til
speil, vask, støvtørking o.l.)
Vaskemiddel til klesvask
Sovepose
Sekk
Godt fottøy
Tur- og regnklær
Smertestillende
(Ibux/Paracet) dersom du
tror du kan få bruk for det.

Dette er på
internatrommet og skal
ikke tas med:










Seng
Skrivepult
Skrivebordslampe
Stol
Bokhylle
Klesskap
Vask
Speil
Gardiner

Støvsuger og mopp finnes
på bøttekott på internatet.

Sommerferie
I sommer er sentralbordet åpent fra kl 10.00 til kl 14.00 på hverdager.
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KOSTNADER SKOLEÅRET 201 7-201 8
Skolepenger:


Studiespesialiserende og vg3 Påbygg
Vg1, vg2 og vg3: kr 950,- pr. måned – hele året kr 9.500,-



Yrkesfag
Vg1 og vg2: kr 1.350,- pr. måned – hele året kr 13.500,-

iPad:
Leiepris for hele skoleåret: kr 1.032,-. Faktura sendes ut før
skolestart.
Kostpenger:
Priser fra kr 5.750,- til kr 6.300,- pr. måned avhengig av romtype
du tildeles.
Diett
Annen diett enn ordinær meny: kr 650 ekstra pr. mnd.
Arbeidstøy, verktøy og materialpakker:
Utstyr som kjøpes gjennom skolens ordninger, faktureres på
egen faktura.
Kompetansebevis
På vg1 Naturbruk og vg1 Bygg og anleggsteknikk vil det bli gitt
sikkerhetsopplæring i maskiner og utstyr. På vg2 Byggteknikk
og vg2 anleggsgartner og idrettsanleggsfag vil de som ikke har
hatt denne sikkerhetsopplæringen, få den.
Denne sikkerhetsopplæringen gir et kompetansebevis som er
gyldig også etter skolegang hos oss. Dette kompetansebeviset
koster kr 250.
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Betalingsoversikt for skole- og kostpenger
(forskuddsbetaling):
1. måned
2. måned
3. måned
4. måned
5. måned
6. måned
7. måned
8. måned
9. måned
10. måned

forfall 31.8.
forfall 15.9.
forfall 15.10.
forfall 15.11.
forfall 15.12.
forfall 15.1.
forfall 15.2.
forfall 15.3.
forfall 15.4.
forfall 15.5.

Hva skjer ved forsinket eller manglende betaling?
Ta kontakt med en gang dersom du får problemer med å betale
i tide!
Dersom fakturaene ikke er betalt innen fristen vil inkassovarsel
bli sendt ut. Da kommer purregebyr og renter i tillegg. Dersom
beløpet på inkassovarselet ikke betales, blir det sendt til
inkasso.
Foresattes ansvar
For elever under 18 år er det foresatte som er ansvarlig for
betaling og eventuelt inkassokrav.
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eFAKTURA og AVTALEGIRO
eFaktura - faktura direkte i nettbanken
eFaktura er den enkleste og sikreste måten å motta og administrere
regninger på. En eFaktura kommer ferdig utfylt og klar til betaling
rett i nettbanken. Alt du trenger å gjøre er å godkjenne på nett. Om du
ønsker, kan forfallsdato og beløp endres. Dine eFakturaer oppbevares
elektronisk i nettbanken. På denne måten har du til enhver tid full
oversikt over både betalte og ubetalte regninger.
Automatisk betaling med AvtaleGiro
Vi ønsker at så mange som mulig skal benytte AvtaleGiro, noe de
fleste elevene velger. AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk
betaling av faste regninger.
Som elev på Gjennestad, kan du ha både eFaktura og AvtaleGiro
samtidig og ha full kontroll.
Fordeler med AvtaleGiro:
 Du unngår purringer - Regningene dine betales alltid i tide og
du unngår purringer og gebyrer
 Ingen KID - Du trenger ikke å forholde deg til lange KIDnummer og annen betalingsinformasjon
 Det er enkelt - Banken sørger for at regningene betales
automatisk på forfallsdato
 Du får full oversikt - Du har full oversikt og kontroll med din
konto i nettbank eller på kontoutskrift
 Fleksibelt - Du kan endre både forfallsdato, beløp og
belastningskonto, i tillegg til at du kan stoppe den
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Hvordan kan du inngå AvtaleGiro og eFaktura?
1. Opprett avtale nå - Logg deg inn i nettbanken din og finn
Gjennestad videregående skole som tilbyder av AvtaleGiro
og/eller eFaktura i nettbanken.
2. Tilbud i nettbanken - Når du betaler din neste regning fra
oss, vil du i de fleste nettbanker bli spurt om du ønsker å
opprette en AvtaleGiro-avtale og eFaktura-avtale. Ved å
akseptere tilbudet opprettes avtalen. Du får beskjed når
avtalen trer i kraft og må betale regninger som normalt inntil
avtalen er aktivisert.
Vi anbefaler at man ønsker varsel på forhånd ved inngåelse av
AvtaleGiro.
Dersom man ved inngåelse av AvtaleGiro velger at man ikke ønsker å
motta varsel i forkant, vil man heller ikke få tilsendt faktura.
Første betaling med avtalegiro vil være når avtalen er registrert i
banken og det står med rød skrift på fakturaen at fakturaen
trekkes automatisk ihht AvtaleGiro avtalen. Inntil avtalen er
aktivisert må du betale regningene som normalt.
Hvis du hadde avtalegiro forrige skoleår, må du sjekke at maks trekk
pr. måned er høyt nok for kommende skoleår. Dette kan du sjekke og
eventuelt endre i nettbanken.
Faktura tilsendt på e-post
Dersom du ikke ønsker eFaktura, vil faktura sendes på e-post.
Vanligvis sendes fakturaen til elevens e-postadresse tildelt fra skolen.
Hvis du ønsker å få fakturaen tilsendt til en annen e-postadresse, fyll
ut ønsket e-postadresse i skjemaet for signering av skoleplass.
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SKOLEPLASSKONTRAKT (Signeres på eget ark)
Jeg/vi aksepterer:

● å følge skolereglementet. Se eget kapittel.
● å betale skolepenger innen forfallsdato. Manglende betaling vil
medføre at kravet kan sendes til rettslig inkasso, dersom ikke
avtale om nedbetaling er inngått.

● å betale purregebyr og renter ved purring/inkassovarsel når
skolepengene ikke er betalt innen forfall.

● at avbrudd/oppsigelse av skoleplassen skal være skriftlig.
● å betale skolepenger for inneværende måned + neste måned ved
avbrudd

● å levere tilbake alle skolebøker og undervisningsutstyr til
resepsjonen ved avbrudd.
NB! Jeg er selv ansvarlig for å levere bøker og utstyr som ligger i
klasserom og skap.

● å betale full pris for iPad, skolebøker og undervisningsutstyr som
ikke blir levert tilbake, er ødelagt eller blir stjålet.

● at vi som foreldre/foresatt til elev under 18 år er ansvarlig for
betaling av gjeld til skolen.

● at foresatte til elever under 18 år må underskrive denne

kontrakten og akseptere konsekvensene som er nevnt i de
foregående punkter.
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INTERNATKONTRAKT (Signeres på eget ark)
Jeg/vi aksepterer:
●

å følge internatreglementet. Se eget kapittel.

●

at skolen arbeider aktivt for å ha et trygt og rusfritt miljø på
internatet. Jeg vil være villig til å avlegge prøver (utånding- /urineller blodprøve) som kan avsløre bruk av rusmidler, dersom det
skulle oppstå en situasjon som krever det.

●

å sjekke at rommet er i orden ved innflytting, og gi oss skriftlig
beskjed hvis noe er galt til: vaktmester@gjennestad.no

●

at det er 1 måneds skriftlig oppsigelse på rommet. Kontrakten kan
ikke sies opp etter 15. april.

●

at det ikke er anledning til å ta møbler/inventar ut av rommet
uten tillatelse fra internatleder.

●

Å betale erstatning for eventuelle skader på rom/inventar,
manglende renhold ved utflytting, ødelagt eller tapt nøkkel.

●

å betale kostpengene innen forfallsdato. Manglende betaling vil
medføre at kravet kan sendes til rettslig inkasso, dersom ikke
avtale om nedbetaling er inngått.

●

å betale purregebyr og renter ved purring/inkassovarsel når
kostpengene ikke er betalt innen forfall.

●

at dersom to terminer av kostpengene ikke er betalt, vil rektor
vurdere oppsigelse av leieforholdet.

●

at vi som foreldre/foresatt til elev under 18 år er ansvarlig for
betaling av gjeld til skolen.
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SKOLEREGLEMENT GJENNESTAD VIDEREGÅENDE SKOLE
Vedtatt av styret 2.6.2010. Justert 31.05.18
Dette reglementet er laget i medhold av friskolelova og tilhørende
forskrifter.
1. Innledning
Gjennestad videregående skole eies og drives av Normisjon. Skolens
formål er å gi en tidsmessig opplæring på videregående skoles nivå i
samsvar med friskolelova, og for å vekke og nære kristen tro.
Skolen driver sin virksomhet etter læreplaner godkjent av
Kunnskapsdepartementet.
En elev som etter søknad er tatt inn, kommer og undertegner kontrakt
om skoleplass på Gjennestad har rett til opplæring i samsvar med
friskolelova og plikt til å rette seg etter de bestemmelser som er gitt i
dette skolereglementet. For elever under 18 år må foresatte også
underskrive kontrakt om skoleplass.
2. Virkeområde
Reglementet gjelder for alle elever som følger kurs godkjent etter
friskolelova, og omfatter forhold i opplæringa 1). På internatet gjelder
internatreglementet for elever og besøkende i og utenfor skoletid.
1) Med

opplæring menes ikke bare ordinær skoletid, men også turer og utplassering
som er under skolens ledelse og ansvar, og andre tilstelninger i skolens regi.

3. Skolepenger
Satsen for skolepengene er den til enhver tid gjeldende sats som er
vedtatt av styret.
Dersom ikke skolepengene blir betalt, vil kravet bli sendt til inkasso, hvis
ikke annen avtale om nedbetaling er inngått og denne innfris.
4. Fremmøte til undervisningen
Elevene plikter å møte presis til undervisningen, og å delta i den form
undervisningen blir gitt. De plikter også å løse oppgaver og levere dem
innenfor de tidsrammer som blir satt. Det er viktig at elevene møter
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forberedt til undervisningen, og har med seg aktuelt utstyr og passende
klær for anledningen.
Enkelte oppgaver kan av faglærer gjøres obligatorisk, slik at karakter i
faget ikke kan bli gitt uten at disse er gjort tilfredsstillende.
Elever som uten gyldig grunn gjentatte ganger unnlater å møte til
undervisningen, eller er upresis med fremmøte og oppgaveinnlevering,
kan få nedsatt ordens- og atferdskarakter.
5. Fravær og permisjoner
10% fraværsgrense i videregående opplæring
 Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i
opplæringen.
 Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag,
vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få
halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og
læreren kan heller ikke sette slike karakterer.
 Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær
unntatt fra fraværsgrensen.
 Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og
fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få
karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.
 Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale
fravær.
 Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få
karakter på grunn av fravær.
Alt fravær fra opplæringen, uavhengig av grunn, skal i utgangspunktet
telle med i fraværsprosenten.
Hvis eleven er borte på grunn av en rettighet de har etter
opplæringsloven er det ikke fravær. Det er for eksempel
 rådgivning på skolen
 utredning med PP-tjenesten og Statped
 organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant
 elevrådsarbeid o.l. som er godkjent av skolen
 avtalt samtale med rektor eller andre ansatte
 intervju til læreplass
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Elevene kan likevel få halvårsvurdering med karakter og
standpunktkarakter, hvis han eller hun kan dokumentere at fraværet
utover 10 prosent kommer av
 helse- og velferdsgrunner
 arbeid som tillitsvalgt
 politisk arbeid
 hjelpearbeid
 lovpålagt oppmøte
 representasjon i arrangement på nasjonalt eller
internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller kultur (jf. § 3-46

forskrift til friskolelova)

Elever vil også kunne få unntatt fravær på inntil to dager til religiøse
høytider utenom Den norske kirke, jf. § 3-46 forskrift til friskolelova)
Dette er det samme fraværet som er unntatt føring på vitnemålet.
«Velferdsgrunner» omfatter også omsorgsoppgaver, for eksempel for
egne barn.
Fravær på grunn av legetime, tannlegetime, time hos BUP, avtale med
skolehelsetjeneste e.l. er også fravær av helsegrunner, som kan
dokumenteres og unntas fra fraværsgrensen.
Skal fraværet unntas, må det dokumenteres
Det er ikke krav om å dokumentere fravær før grensen på 10 prosent er
overskredet, men elevene kan likevel velge å legge frem dokumentasjon
før grensen er nådd. Grensen går ved 10,0 prosent udokumentert
fravær. Dersom en elev har f.eks. 10,4 prosent udokumentert fravær i et
fag kan ikke dette rundes ned.
Fravær av helsegrunner må i utgangspunktet dokumenteres med
legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for
eksempel fysioterapeut, tannlege eller psykolog (herunder BUP). Fravær
som skyldes helsegrunner kan ikke dokumenteres med kun
egenmelding fra foreldre eller myndige elever. Det er ikke et krav om at
dokumentasjonen gir informasjon om hvilke helseplager det gjelder. Det
holder at dokumentasjonen bekrefter at fraværet skyldes helsegrunner.
Eleven kan også velge å unnta/sladde deler av en legeerklæring dersom
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den inneholder overskuddsinformasjon. Dokumentasjonen må si noe
om omfanget av fraværet.
Sykdom som etter sin art gjør det vanskelig eller lite hensiktsmessig å
oppsøke sakkyndig for hvert enkelt tilfelle, kan dokumenteres med
egenmelding i kombinasjon med annen type dokumentasjon. Slik annen
type dokumentasjon kan for eksempel være erklæring som godtgjør at
eleven har en kronisk sykdom, eller dokumentasjon som viser at eleven
er under utredning eller oppfølging for udiagnostisert sykdom. Det er
rektor som avgjør om den fremlagte dokumentasjonen er egnet, eller om
det er behov for annen type dokumentasjon.
I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har gått over
grensen på 10 prosent, og ikke har tilstrekkelig dokumentasjon, likevel
skal kunne få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.
Årsaken til fraværet må gjøre det klart urimelig at eleven ikke får
karakter, og det udokumenterte fraværet i faget kan ikke være høyere
enn 15 prosent.
Dette er en snever unntaksbestemmelse som gjør det mulig å ivareta
elever som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Unntaket kan hjelpe
elever med særlige utfordringer å fullføre og få vurdering selv om de
har mer enn 10 prosent fravær.
Elever som ikke får halvårsvurdering med karakter
Fraværsgrensen gjelder både for halvårsvurdering med karakter og for
standpunktkarakterer. For halvårsvurdering med karakter midt i
skoleåret, regnes fraværet opp mot timetallet i faget det halvåret. I
gjennomgående fag der det gis halvårsvurdering med karakter også
andre halvår, regnes fraværet for hele året opp mot det totale timetallet
i faget det året. I fag der det skal settes standpunktkarakter regnes
fraværet opp mot timetallet i faget det året det settes
standpunktkarakter. Timetallet elevene har rett til opplæring i, er
fastsatt i fag- og timefordelingen.
Det betyr at en elev som har stort udokumentert fravær i starten av
skoleåret kan ha overtrådt fraværsgrensen for hele året, slik at han eller
hun verken får halvårsvurdering med karakter eller
standpunktkarakter.
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Fravær i gjennomgående fag
Det er noen fag som ikke avsluttes med standpunktkarakter hvert år, for
eksempel norsk og kroppsøving. Fravær i disse fagene skal måles opp
mot timetallet hvert enkelt skoleår, ikke alle timene i faget over to eller
tre år.
Forskjellen på overtrådt fraværsgrense og manglende
vurderingsgrunnlag
Konsekvensen av at læreren ikke har vurderingsgrunnlag og at en elev
har overskredet en fraværsgrense, er den samme. I begge tilfeller vil
eleven ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter
i faget.
Det er likevel viktig å presisere at dette er to forskjellige ting.
Grunnlaget for vurdering skal fortsatt være kompetansemålene i faget
etter læreplanverket.
En fraværsgrense vil altså ikke føre til at læreren mister grunnlaget for
vurdering, men den vil påvirke om læreren, uavhengig av
vurderingsgrunnlag, kan gi halvårsvurdering med karakter og/eller
standpunktkarakter.
En lærer kan på den annen side mangle grunnlag for vurdering selv om
en elev ikke har overtrådt fraværsgrensen, for eksempel ved høyt
dokumentert sykefravær.
Fravær skal føres i Fronter av lærer. Lærer plikter å føre fravær etter
hver undervisningstime. Eleven melder fravær til kontaktlærer og har
ansvar for å dokumentere fraværet overfor kontaktlærer. Eleven plikter
å følge med på eget fravær i Fronter og melde evt. feilføring til
kontaktlærer innen 2 uker etter fraværsdato. Dette gjelder også
timefravær som skal omgjøres til heldagsfravær.
Permisjon
Elever kan søke om permisjon fra undervisningen. Søknad om
permisjon utover en-1 dag gjøres på eget skjema som ligger på Fronter.
Permisjoner for en undervisningsdag sendes kontaktlærer. Søknader
sendes i god tid før permisjon.
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Permisjoner vil kun bli gitt når det foreligger godkjent grunnlag, i et
omfang som skolen finner forsvarlig for den enkelte elev. Permisjon for
å dra på ferie vil ikke bli gitt.
Alt fravær blir registrert og ført på vitnemål og kompetansebevis.
Fravær føres i dager og timer. Eleven kan kreve at årsaken til langvarig
fravær blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset,
dersom eleven har lagt fram dokumentasjon på fraværet.
Fratrekk av fravær på vitnemålet
For inntil sammenlagt 10 skoledager i ett opplæringsår, kan en elev
kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet eller på
kompetansebeviset dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes:
 helse- og velferdsgrunner
 arbeid som tillitsvalgt
 politisk arbeid
 hjelpearbeid
 lovpålagt oppmøte
 representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt
nivå
For at fravær som skyldes helsegrunner etter bokstav a ikke skal føres
på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven legge fram en
legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes
helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og
med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær
etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom,
kan fravær strykes fra og med første fraværsdag.
Innenfor rammen av 10 skoledager kan elever som er medlemmer av
andre trossamfunn enn den norske kirke, kreve at inntil to dager fravær
som er knyttet opp mot en religiøs høytid, ikke blir ført på vitnemålet
eller på kompetansebeviset.
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Situasjoner som ikke skal føres som fravær:
 Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål
(elevråd/elevlag/styrerep.) etter avtale med faglæreren eller
rektor, skal ikke regnes som fravær.
 Avtaler med rådgiver, helsesøster og pedagogisk-psykologisk
tjeneste skal ikke føres som fravær. Eleven har plikt til å
dokumentere avtalen.
 Utsatt eksamen og ny eksamen skal ikke regnes som fravær.
Alt fravær blir registrert og ført på vitnemål og kompetansebevis.
Fravær føres i dager og timer. Eleven kan kreve at årsaken til langvarig
fravær blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset,
dersom eleven har lagt fram dokumentasjon på fraværet.
Udokumentert fravær kan føre til nedsatt karakter i orden (§3-5,3-6 og 37) i Forskrift til friskolelova).
Fravær fra prøver uten god grunn betraktes som særlig alvorlig.
Dette er hentet fra Utdanningsdirektoratets rundskriv og kan leses her:
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/ettertema/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/
6. Vern mot ulykker og skader
Elever plikter å følge de sikkerhetsregler som gjelder for skolen, og alle
pålegg som blir gitt for å verne liv, helse og det ytre miljø. Elever kan
selv pålegges å skaffe til veie personlig verneutstyr som av skolen anses
nødvendig.
Alle ulykker og skader som kan tenkes å gi elever varige mén eller
komplikasjoner skal meldes til resepsjonen straks.
7. Undervisningsutstyr
Elever får nødvendig undervisningsutstyr av skolen til utlån. Den
enkelte elev er ansvarlig for at tildelt undervisningsutstyr ivaretas og må
dekke eventuelle skader, ødeleggelser og manglende tilbakelevering av
dette. I enkelte klasser vil elevene få tilbud om å kjøpe sitt eget
verktøy/utstyr. Eleven må selv holde personlig utstyr som skrivesaker og
annet forbruksmateriell.
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Elevene leier iPad av skolen. Elevene er forpliktet på underskrevet
avtale om bruken av iPad beskrevet i avtalen.
8. Elevers rett til å bruke skoleanlegget
Undervisningsrom er tilgjengelige for elevene, i henhold til
administrasjonens bestemmelser eventuelt også utenom ordinær
skoletid. Dette er likevel ikke til hinder for at skolen kan drive utleie av
lokaler til andre, og at de kan stenge av for vask og vedlikehold.
Elevrådet har direkte eller gjennom elevlag og andre interessegrupper
anledning til å bruke oppslagstavler, rom og utstyr til organiserte
aktiviteter når dette ikke strider mot skolens målsetting.
Naturfagrom, amfi og andre lokaler m/utstyr lånes /leies kun ut etter
nærmere retningslinjer.
Alle plikter å bruke skolens materiell forsiktig, og å rydde opp etter seg,
lukke vinduer og slukke lyset og om påkrevd låse.
Alle som forårsaker skade på skolens bygninger, inventar eller
driftsmateriell skal straks gi beskjed til resepsjonen eller tilsynsvakt. Ved
hærverk eller grov uaktsomhet kan eleven stilles økonomisk ansvarlig.
Foresatte til elever under 18 år er erstatningsansvarlige etter
skadeerstatningsloven§1-1 og 1-2 for inntil 5000 kr.
Ved mindre brudd på disse bestemmelsene kan skolen for en periode
nekte enkeltelever eller elevene som gruppe adgang til skolen utenom
opplæringa. Grove brudd kan anmeldes.
Forhold som her er omtalt kan få virkning for elevenes ordens- og
atferdskarakter.
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9. Spesielle regler om orden og atferd
Generelt om orden og atferd.
Formålet med vurdering i orden og atferd er å bidra i
sosialiseringsprosessen til eleven, skape et godt psykososialt miljø og gi
informasjon om elevens orden og atferd, jmf forskrift til friskolelova
§3-2.
Grunnlaget for vurdering i orden og atferd er knyttet til i hvilken grad
eleven opptrer i tråd med skolens reglement, jmf forskrift til friskolelova
§ 3-5. Orden og atferd er definert slik i forskriften:
Orden er knyttet til om eleven er forberedt til opplæringen og hvordan
arbeidsvanene og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det innebærer blant
annet om eleven er punktlig, følgjer opp arbeid som skal gjøres, og har
med nødvendig læremiddel og utstyr.
Atferd er knyttet til hvordan eleven oppfører seg overfor medelever,
lærere og andre tilsatte i og utenfor opplæringen. Det innebærer blant
annet om eleven viser hensyn og respekt for andre.
Klare avvik fra normalt god orden og atferd vil føre til redusert ordenog/eller atferdskarakter. Ved vurderingen i atferd vil spesielle og
alvorlige forhold også utenfor opplæringa kunne tillegges vekt hvis dette
har direkte sammenheng med skolens virksomhet. Dette innebærer at i
spesielle og alvorlige hendelser som mobbing, trakassering, trusler og
vold mot medelever eller ansatte utenom opplæringa(eks i internatet og
ellers på fritiden) kan få betydning ved fastsettelse av karakteren.
Sanksjoner kan gis i henhold til skolereglementet.
På Gjennestad er orden og adferd presisert slik, jfm ordensreglementet
Udir -8-2014:
Orden:
Elevene skal ha god orden. Det er god orden å
 møte presis på skolen og til undervisningen
 ha skolesakene i orden
 ha med nødvendige læremidler og utstyr
 gjøre arbeid man blir pålagt så godt man kan og til rett tid
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Atferd:
Elevene skal ha god atferd. Det er god atferd å
 være hyggelige og høflige mot hverandre
 være rolig i timene
 ikke banne eller bruke annet grovt språk
 ikke mobbe eller på andre måter krenke andre fysisk, verbalt
eller digitalt
 ikke være voldelig eller komme med trusler
 vise respekt for skolens og andres eiendeler
 ikke røyke, snuse eller være påvirket av rusmidler
 ikke ha med farlige gjenstander eller våpen på skolens
område
 ikke fuske eller forsøke å fuske på prøver eller innleveringer
 være på skolen og delta i undervisningen hele skoledagen
10. Rusmidler
Elever skal ikke være beruset i undervisningstiden eller på skolens
område. Det er heller ikke anledning til å oppbevare eller bruke
rusmidler på skolens område. Ved bruk av ulovlige rusmidler vil politiet
bli koplet inn.
Når elever har benyttet rusmidler i skoletiden vil de kunne utvises inntil
5 dager fra undervisningen.
Elever skal ikke benytte, være beruset eller være i besittelse av
rusmidler på ekskursjoner eller fagturer. Det gjelder fra
ekskursjonen/fagturen starter på skolen til ekskursjonen/fagturen
avsluttes på skolen.
På fagturer gjelder skolens reglement sammen med internatreglement
for Gjennestad.
11. Besittelse av ulovlige gjenstander
Dette er for eksempel våpen og gjenstander som kan skade andre. Disse
kan beslaglegges.
12. Fusk på prøver
Fusk og forsøk på fusk ved prøver blir ikke tolerert.
Slike saker skal meldes rektor, som avgjør saken. Fusk eller forsøk på
fusk kan gi nedsettelse av karakteren atferd i den aktuelle terminen.
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Ved fusk eller forsøk på fusk ved eksamen vises til forskrift til
friskolelova § 3-35.
13. Røyking og snus
Skolen er røyk-/snusfri fra kl. 08.00 til kl. 16.00. (Praksis og fagtur er også
skole. Avtale gjøres eventuelt med praksissted eller med lærere på
fagtur).
14. Hygiene / smitte
Elever må sørge for god personlig hygiene og innrette seg slik at de
hindrer spredning av sykdomssmitte. Ved blodsøl skal eleven så langt
mulig tørke opp etter seg selv. Ved kontakt med andres blodsøl skal det
brukes hansker.
15. Parkering
Elevene skal parkere sine kjøretøy på den store parkeringsplassen
utenfor gymsalen. Det tillates ingen elevparkering utenom denne
parkeringsplassen. Kjøring til inngangene i internatene aksepteres bare
ved av- og pålessing av tunge kolli.
Det skal vises stor aktsomhet ved kjøring på skolens område. Maksimal
fart er 30 km/time.
16. Reaksjoner ved brudd på reglementet.
Ved brudd på disse bestemmelsene kan det brukes disse reaksjonene:
Den enkelte lærer kan:
 Utelukke elever fra inntil resten av økta eller timen. Det føres
fravær.
Rektor, eller den rektor bemyndiger, kan:
 Gi muntlig eller skriftlig irettesettelse med advarsel om
videre straffereaksjoner ved gjentak.
 Utelukke elever fra resten av skoledagen.
 Utelukke eleven fra opplæringa for inntil 5 dager.
Enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Før denne reaksjonen tas i
bruk skal eleven ha anledning til å uttale seg for rektor. Eleven har
anledning til å klage på vedtaket.
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Rektor kan etter drøfting med elevens lærere:
 Nedsette elevens ordenskarakter og/ eller atferdskarakter
Elever som “blir borte” på tur/ikke overholder innetid, benytter
rusmidler, er beruset eller i besittelse av rusmidler på ekskursjoner eller
fagturer skal normalt sendes hjem til skolen og deretter utvises fra
skolen i en til fem dager. Når en elev er under 18 år, skal skolen vurdere
reisefølge. Hjemsendelse skjer på skolens regning. Hjemsendelse er ikke
å anse som straff, men som hjemsendelse til alternativ undervisning.
Straffereaksjonen vil være en utvisning fra skolen i inntil fem dager på
et tidspunkt fastsatt av rektor eller bemyndiget person.
Ved skriftlig irettesettelse eller utelukking skal foresatte ha melding
dersom eleven ikke er myndig, og det skal føres notat som forklarer
saken og saksbehandlingen.
Fylkeskommunen kan:
Når en elev i videregående skole vedvarende har vist en framferd som i
alvorlig grad går ut over orden og atferd eller når en elev alvorlig
forsømmer pliktene sine, kan eleven etter vedtak i hjemfylket vises bort
for resten av skoleåret. Dette etter Friskolelova §3-10.
Politianmeldelse vil bli vurdert ved alle lovbrudd.
17. Fysisk og psykososialt skolemiljø.
Når elev/foresatt eller skolen selv melder om avvik som angår det
psykososiale miljøet (f. eks krenkende atferd/mobbing) eller det fysiske
miljøet etter opplæringslova kap. 9A i opplæringsloven, har skolen en
aktivitetsplikt. Skolen skal da undersøke saken og sette i verk tiltak
snarest. Skolen må da lage en skriftlig plan for dette arbeidet. Rektor er
ansvarlig for at dette blir gjort.
18. Klageadgang
Dersom elev/foresatt mener at aktivitetsplikten ikke er overholdt og
eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø kan saken meldes til
Fylkesmannen i Vestfold.
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INTERNATREGLEMENT GJENNESTAD VIDEREGÅENDE SKOLE
Vedtatt av styret 28.05.09. Sist justert 2.6.17.
1. Virkeområde
Dette reglement gjelder for alle elever som bor i skolens internater (også
frittstående hybler på skolens område), og det regulerer forholdene i
internatet og på skolens område for øvrig. Bestemmelsene gjelder også for
dem som er på besøk i internatet, i og utenfor skoletid.
2. Mål
Skolens internat drives av Gjennestad videregående skole for å tilby elever
ved skolen et godt botilbud der de får tilfredsstilt sine behov for mat, husrom
og et godt og trygt sosialt miljø. Internatet skal gi mulighet for varierte
aktiviteter, men samtidig ro for studier og privat liv.
3. Kontraktsforhold
Avtale om plass i internatet gjøres for ett skoleår om gangen. Avtalen gjøres
ved tilbud om internatplass samtidig med skoleplass, og bekreftes ved at
eleven flytter inn i internatet og skriver kontrakt ved skolestart.
Eleven tildeles rom av internatleder ved ankomst. Eleven kan ikke senere
bytte rom uten etter avtale med internatleder. Dersom en av elevene flytter
ut av dobbeltrom må den gjenværende elev betale for enkeltrom.
Det tilbys full kost alle dager unntatt i elevenes ferier. Internatene er stengt
for elevene i skolens ferier.
For de som ønsker å flytte ut av internatet gjelder normalt en oppsigelsesfrist
på en måned. Søknad om dispensasjon avgjøres av rektor. Kontrakten kan
ikke sies opp etter 15. april.
Elever som har svært stort fravær fra undervisningen kan utvises fra
internatet.
4. Adgang til internatet / besøk utenfra
Elever som bor i internatet får utlevert nøkkel mot et depositum.
Depositumet skal dekke eventuelle tap av nøkkel eller skader på
rom/inventar.
Elever som ikke er myndige, skal kvelden før skoledager være inne på
internatet etter låsetid kl. 23.00 og på rommet sitt kl. 24.00. Avtale om å være
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ute lenger skal gjøres med tilsynsvakt (inntil en time) eller rektor. Natt til
lørdag og natt til søndag skal elever som ikke er myndige være på skolens
område senest kl. 01.00.
Elever som er myndige må være på rommet sitt kl. 24.00 kvelden før
skoledager dersom de er på internatet.
Utgangsdørene til internatet skal holdes stengt etter kl.23.00. En anbefaler
alle å holde dørene til rommene låst for å unngå tyverier.
Internatet har begrenset overnattingskapasitet for besøkende til elever.
Slektninger av eleven kan overnatte på elevens rom for et kortere tidsrom.
Alle overnattingsbesøk skal avtales med internatleder eller tilsynsvakt.
Betaling for måltider skjer i resepsjonen eller på kjøkkenet.
Uvedkommende har ikke adgang til internatet.
5. Ro i internatet
Internatet skal gi mulighet for arbeidsro og hvile. Derfor må det ikke bråkes
unødig, slik at andre elever forstyrres. Etter låsetid kl.23.00 skal det være ro i
internatet.
Det er ikke tillatt med besøk av det annet kjønn på rommene etter låsetid
kvelden før skoledager. Fredag og lørdag er det tillatt med besøk av det annet
kjønn på rommene til kl. 24.00.
6. Internett
Elevene har tilgang til trådløst internett i internatet. Tilgangen reguleres
gjennom døgnet etter regler fastsatt av rektor, basert på pedagogiske,
sikkerhetsmessige, moralske og etiske begrunnelser. Internatbeboerne har
inkludert 1 stk trådløs tilkopling i husleien. Det er ikke lov å sette opp eget
trådløst internett. Skolens IKT-reglement gjelder også på internatet.
7. Priser og betaling
Skolen fastsetter priser for internatopphold for ett skoleår om gangen.
Oppholdet skal betales forskuddsvis i 10 terminer som forfaller til betaling
den 15. i hver måned. Dersom to terminer ikke er betalt vil rektor eller den
han bemyndiger, vurdere oppsigelse av leieforholdet. Dersom det ikke lages
egen avtale om nedbetaling av utestående gjeld vil den sendes til inkasso.
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Når skolen arrangerer turer vil det ikke bli gitt kostrefusjon. Det er tatt
hensyn til ferier, fridager, fagturer o.a. i satsene på kostpengene.
Elever som på grunn av sykdom ikke kan benytte internattilbudet får
refundert for kost dersom fraværet fra internatet er over en uke, og
sykdommen bekreftes av lege.
Elever som utplasseres i praksis hvor de ikke kan benytte seg av servering i
internatet, vil få refundert kost dersom praksis er 5 undervisningsdager eller
mer.
Eleven kan kun flytte inn dersom tidligere opphold på internatet er fullt ut
betalt.
8. Bygninger og inventar
Elevene plikter å behandle bygninger og inventar normalt forsiktig. Det er
ikke anledning til å feste noe i veggene med stifter eller lim. Alt oppheng skal
gjøres i opphengslist og på tavler eller med godkjent heftemasse som fås i
resepsjonen.
Hvis det oppstår skade på bygninger eller inventar, plikter den som oppdager
eller har forvoldt skaden å si fra i resepsjonen eller tilsynsvakt straks. Ved
forsettelig skade eller grov uaktsomhet vil eleven bli stilt økonomisk
ansvarlig for skaden.
Det er ikke anledning til å installere elektrisk utstyr på rommet utover
stereoanlegg, PC, TV og kjøleskap på maksimalt 100liter uten etter nærmere
avtale med skolens brannsjef. Dette for å hindre overbelastning av det
elektriske anlegget.
På grunn av stor brannfare, kan kaffetraktere og vannkokere kun benyttes
under forutsetning av at de er tilkoplet tidsur som bryter strømmen innen
maks 40 minutter.
Elevene må selv holde seg med kopper og annet servise til privat bruk.
Skolens dekketøy skal alltid bringes til kjøkkenets oppsamlingssted etter
bruk.
Møbler/inventar kan bare flyttes ut av rommet etter tillatelse fra
internatleder.
Skolens forsikringer dekker ikke elevenes private utstyr.
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9. Farlige gjenstander
Det er ikke anledning til å oppbevare farlige gjenstander, våpen, sprengstoff
eller farlige kjemikalier på internatet.
10. Skifting, vask og hygiene
Elevene må selv holde orden på rommene, og foreta vask og lufting av tøy og
rom slik at det oppleves som trivelig også for medelever og besøkende.
Det er ikke anledning til å sette fra seg søppel, tøy, sko, sykler, ski eller annet
privat utstyr i ganger eller fellesrom. Utstyr kan langtidslagres på loft over
Internat Nord og i sykkelbod. Dette registreres i resepsjonen. Lås til boder
kan kjøpes i hagesenteret.
Det er ikke anledning til å starte egen husholdning (matlaging) i internatet
uten etter særlig avtale med internatleder.
Sykler skal parkeres i sykkelstativer eller i sykkelboden.
All parkering av motorisert kjøretøy skal skje på den store parkeringsplassen
ved veksthuset.
Det er ikke anledning til å ha dyr i internatet (unntatt akvarium med fisk).
11. Brannvern
Internatene er sikret med brannvarslingsanlegg. Røyk og varme utløser
alarmen, og brannvesenet tilkalles automatisk. Misbruk av brannalarm må
selvsagt ikke forekomme. Brannvesenets utrykningsgebyr vil kunne bli
belastet den som uaktsomt utløser alarmen.
Bruk av stearinlys eller annen åpen ild er ikke tillatt på grunn av brannfaren
og fordi det lett utløser falske alarmer.
Branninstruks som er utlagt på rommene, skal leses og følges.
12. Røyking og snus
Det er ikke lov å røyke eller bruke snus på skolen fra kl. 08.00 til 16.00.
Utenom dette tidsrommet er det tillat å røyke/snuse på anviste plasser
utendørs: Inngang sør bygg 8, hybelhus rødt og gult, Originalen, gammel
rektorbolig Buret.
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13. Rusmidler
Det er strengt forbudt å benytte rusmidler, være beruset eller være i
besittelse av rusmidler på skolens område.
Skolen vil normalt gjennomføre søk etter narkotika. Eleven må være villig til
å avlegge prøver (utånding-/urinprøve/blodprøve) som kan avsløre bruk av
rusmidler, dersom det skulle oppstå en situasjon som krever det.
14. Adgang til rommene
Skolens personale har adgang til rommene for normalt tilsyn og teknisk
vedlikehold. Dersom andre elever skal inn på rommet til elev som ikke er
tilstede, må ansatt som låser opp ha gjort avtale med eleven som bor på
rommet (f.eks sms).
Det er anledning til å foreta inspeksjon av rommene for å etterse at disse
reglene overholdes. Ved slik inspeksjon skal det være med en tillitsvalgt
representant for elevene. Inspeksjonen vil også omfatte lukkede skap og
skuffer.
Ved mistanke om brudd på norsk lov (f.eks. oppbevaring av narkotiske
stoffer) vil politiet kunne foreta undersøkelser uten at elever er til stede.
Skolen kan etter tillatelse fra foresatte, inspisere rommet uten at eleven eller
en tillitsvalgt er tilstede. Tillatelsen kan være skriftlig, e-post eller ved SMS.
Dette gjelder elever som er under 18 år.
15. Tilsyn i internatet
Det er til enhver tid en vakthavende tilsynsvakt som har tilsyn med
internatet, og som elevene kan oppsøke og tilkalle for å få hjelp.
Alle uregelmessigheter som tyveri, branntilløp, ulykker eller alvorlige
ordensforstyrrelser skal meldes til tilsynsvakt.
Ikke myndige elever skal skrive seg ut av internatet, på liste i matsalen,
dersom de reiser bort i helgene, slik at skolen kan svare på spørsmål fra
foresatte om hvor elevene er. Skolen forutsetter at slike utflukter / turer er
avklart med foresatte.
Denne bestemmelsen kan innskjerpes i skoleåret dersom rektor finner behov
for det.

30

16.
Samspill i internatet
Elever i internatet skal omgås på en respektfull og ordentlig måte.
Alle skal etter beste evne bidra til et positivt og trygt sosialt miljø på
internatet, og søke å leve opp til begrepet god skikk og bruk overfor
hverandre som medelever og “naboer”. Dette innebærer at man behandler
sine medelever med respekt. I dette legger vi også at det er en gjensidig
respekt for hverandres eiendeler, grenser og behov.
17.
Reaksjoner ved brudd på reglene
Dersom elever bryter disse reglene, opptrer truende overfor medelever eller
ansatte, eller forbryter seg mot medelevers eiendom, vil dette kunne få
konsekvenser.
Reaksjonsmåten fastsettes av rektor, eller den han bemyndiger. I alvorlige
tilfeller kan rektor innhente råd fra klasselærerråd, og det skal føres notat
der saken og saksbehandlingen fremgår. Elevråd evt. elevlag kan også få
uttale seg. Elever som skal forklare seg for rektor, kan ta med seg en person
som hvis de vil.
Reaksjoner kan være:
 Advarsler
 Passende arbeidsoppgaver
 Bytte av rom
 Bortvisning fra internatet for begrenset tidsrom
 Bortvisning fra internatet for resten av skoleåret
 Politianmeldelse vil skje i narkotikasaker eller ved andre
straffbare forhold.
Hvis en elev benytter rusmidler, er beruset eller i besittelse av rusmidler vil
eleven bli utvist av internatet for en tid, fastsatt av rektor.
Hvis en elev tester positivt på bruk av ulovlige rusmidler, eller om en elev
blir tatt for bruk/oppbevaring eller kjøp/salg av slike rusmidler, vil eleven
miste sin internatplass for resten av skoleåret.
Reaksjoner skal opplyses for foresatte dersom eleven er under 18 år.
Avgjørelsen kan ankes inn for skolens styre, som avgjør saken .
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LEIE- OG UTLÅNSAVTALE AV IPAD OG TASTATUR
mellom Gjennestad videregående skole og elev
(signeres på eget ark)

Leieavtalen er et tillegg til IKT-reglementet ved Gjennestad videregående
skole og erstatter eventuelt tidligere leieavtaler.
§1 Leie
a) Alle elever må leie iPad av Gjennestad. iPaden er skolens eiendom
i hele leieperioden.
b) Eleven leier en iPad for beløp tilsvarende minstesats for
utstyrsstipend fra Statens Lånekasse i tre skoleår. Leien betales
forskuddsvis hvert år. Eleven kan ikke kreve å kjøpe ut iPaden før
to skoleår er fullført ved Gjennestad vgs.
c) Leiebeløp tilbakebetales ved avbrudd før 1. oktober, dersom
utstyret er levert tilbake til skolen i samme verdimessige stand
som da det ble utlevert.
d) iPaden kan kun kjøpes ut når alle skolepenger og leie av iPaden
er betalt.
e) Eleven kan bruke sin iPad i skoleferier når ikke skolen av f.eks.
vedlikeholdsårsaker trenger å ha iPaden. Det må da skrives under
på en ansvarskontrakt. Hvis eleven ikke ønsker å ta økonomisk
ansvar for iPaden i sommerferien, kan den leveres inn før
skoleslutt til IKT-avdelingen. Elever som har takket ja ved
skoleslutt, men som ikke ønsker å benytte skoleplassen, må levere
inn iPaden i henhold til leieavtale, innen 1. august eller kjøpe den
ut innen samme frist.
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§2 Ansvar
Skolens ansvar:
a) Skolen har en egen ordning for reparasjon av skadede iPader.
b) Skolen administrerer iPadnene gjennom sentrale systemer og
distribuerer de appene elevene skal bruke.
c) Ansatte ved Gjennestad har rett til å ta inn en iPad som er skadet
og få den reparert for elevens regning etter felles vurdering
sammen med skolens IKT-avdeling.
Eksempler på skader kan være:
• Knust eller sprukket skjerm
• Skader i chassis som påvirker funksjonalitet.
• Ødelagte knapper
d) Skolen leverer en stk beskyttelse/cover til iPaden. Beskyttelse
utover dette må eleven selv sørge for, men må godkjennes av IKTavdelingen.
e) Skolen har et system for enhetsstyring av iPadene som kan
brukes i undervisningssammenheng. Dette systemet gjør at
skolen kan administrere innhold på iPaden. Systemet gir også
lærer mulighet, ved behov, til å styre/overvåke iPadene i
klasserommet.
Elevens ansvar:
f) Eleven plikter å ha med sin egen iPad til undervisningen dersom
ikke annet er avtalt.
g) Eleven plikter å sørge for at iPaden oppbevares og brukes på en
forsvarlig måte for å unngå skader/tap/tyveri og unormal slitasje
som for eksempel oppripet skjerm, bulker og store riper i chassis
som påvirker funksjonalitet og knapper som ikke fungerer. Utdelt
beskyttelse eller tilsvarende skal ALLTID benyttes.
h) Eleven plikter til enhver tid å ha en iPad som ikke har skader som
påvirker funksjonalitet, garantier og bruken i undervisningen.
i) Nye elever plikter å bruke AppleID utlevert av skolen i
skolesammenheng.
j) Eleven har ansvar for å levere øvrig utlånt IKT-utstyr i uskadet
tilstand tilbake til IKT-avdelingen. Ved skader eller tap må eleven
betale erstatning for reparasjon eller nytt utstyr.
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k) Dersom eleven ikke skal kjøpe ut iPaden ved skoleslutt, plikter
eleven å levere inn iPaden og uskadet original Apple iPad
lader/kabel tilbake.
l) Eleven plikter å stille med oppladet iPad til undervisningen.
§3 Skader og erstatning
1. All reparasjon av iPad skal skje via IKT-avdelingen.
2. Dersom det oppstår skade eller unormal slitasje på iPaden på grunn
av forsett eller uaktsomhet fra elevens side eller iPaden går tapt/blir
stjålet, kan skolen kreve hele tapet erstattet av eleven.
3. Dersom skaden eller tapet ikke skyldes forsett eller uaktsomhet, må
eleven selv betale en egenandel på kr. 1500,- Det vil kunne meldes inn
kun en -1- skade pr. skoleår på iPaden i forhold til skolens ordning for
reparasjon.
4. Ved tap, tyveri eller skade på iPad i sommerferien (mellom to
skoleår) er eleven selv ansvarlig for å dekke hele kostnaden.
5. Ved erstatning av iPad, vil beløp tilsvarende skolens innkjøpskostnad,
bli fakturert eleven.
§4 Utlån av tastatur
1. Skolen tilbyr utlån av ett stykk tastatur pr. elev.
2. Tastaturet utleveres uten feil eller mangler til eleven.
3. Eleven tar ansvar for tastaturet, og all skade eller tap må dekkes
av eleven. Tastaturets pris er kr. 550,-.

Leie- & utlånsavtalen aksepteres og underskrives på eget signaturskjema.
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IKT-REGLEMENT for elever ved Gjennestad
videregående skole
Vedlegg til skolereglement for Gjennestad videregående skole.
Reglementet skal fremme god samhandling, god orden, gode arbeidsvaner og
bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø slik at det legges til rette for et godt
lærings- og arbeidsmiljø for elevene ved Gjennestad videregående skole.
§ 1 Virkeområde
a) Reglementet gjelder for alle elever ved Gjennestad videregående
skole og gjelder så lenge eleven bruker Gjennestads IKT-ressurser
(nettverk, iPad, IKT-utstyr og programvare).
b) Reglementet gjelder også bruk av privat utstyr og programvare så
lenge dette er koblet til Gjennestads nettverk, samt for bruk av
programvare lisensiert av Gjennestad som er installert på privat
utstyr.
§ 2 Oppfølging av reglementet
a) Skolen plikter å informere elevene om hvilke regler som gjelder for
bruk av Gjennestads IKT-ressurser, og eleven plikter å sette seg inn i
regler for bruk.
b) Underskriften vedrørende dette reglementet er å forstå som
kvittering for at det er lest og akseptert. Den gir også tilgang til bruk
av Gjennestads nettverk og sammen med en egen tilleggsavtale
tilgang til leie av iPad.
c) Brudd på IKT-reglementet kan føre til sanksjoner etter
skolereglementet.
§ 3 Brukeridentitet og passord
a) Eleven får brukerkonto og passord til skolens IKT-systemer.
b) Nye elever får utlevert Apple ID av skolen, privat Apple ID kan ikke
benyttes til skolerelatert bruk av iPad.
c) Eleven har ikke mulighet til å endre e-post eller passord, som utlevert
Apple ID er satt opp med.
d) En brukerkonto er strengt personlig. Det er ikke tillatt å låne bort
brukeridentitet og passord til andre. Det er ikke tillatt å tilegne seg
eller opptre med annen brukers identitet. Ved mistanke eller viten
om at andre har fått kjennskap til passordet, plikter eleven å
kontakte IKT-avdelingen for å forandre passordet umiddelbart.
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e)

Gjennestad er ikke ansvarlig for tap/skade som oppstår som følge av
uaktsom håndtering av passord fra elevens side.

§ 4 Bruk av IKT-ressurser
a) Gjennestads IKT-ressurser skal brukes i læringsarbeidet for å nå
kompetansemålene. IKT-ressursene skal benyttes i samsvar med
Gjennestads anvisninger. Det er ikke tillatt å drive med privat
kommersiell virksomhet fra Gjennestads nettverk og IKT-utstyr. Bruk
som opptar stor båndbredde må følge anvisning fra IKT-ansvarlig.
b) Det er ikke lov å bruke IKT-ressurser på en slik måte at det strider
mot opphavsrettslige regler og lover.
c) IKT-ressursene skal ikke brukes til å fremsette trusler og hets, utøve
mobbing, formidle pornografisk eller rasistisk materiale, eller til
handlinger som for øvrig er i strid med norsk lov både i og utenfor
skoletiden. Alle plikter å gi beskjed til skolens administrasjon ved
brudd på dette punktet.
d) Brukere av Gjennestads nettverk skal ikke forsøke å skaffe seg
tilgang til utstyr eller ressurser som brukeren ikke har tilgang til.
e) Brukere skal ikke benytte seg av privat IKT-utstyr i undervisningen
uten egen avtale med lærer og Gjennestad videregående skole ved
IKT-avdelingen.
f) Bruk av IKT-utstyr i en undervisningssituasjon er ikke privat, og
undervisningspersonell skal ved forespørsel få innsyn i bruken.
g) Gjestenettet (som privat utstyr koples til) er ikke tilgjengelig i alle
klasserom. Eleven kan ikke gjøre krav på internettilgang på privat
utstyr i undervisningen.
§ 5 Rettigheter og ansvar
a) Eleven har krav på at personvernet overholdes når data knyttes til
den enkelte elev.
b) Gjennestad foretar logging av all trafikk på Gjennestads nettverk for
å administrere systemet på en forsvarlig måte, ivareta sikkerheten og
sikre bruk i overensstemmelse med gjeldende IKT-reglement.
c) Gjennestad vil bare utlevere logger når det blir pålagt fra rettsvesen,
gjennom dom eller lover.
d) iPadene kan kreves innlevert i perioder for vedlikehold. Hvis mulig,
skal eleven varsles senest 3 dager før innleveringen skal skje.
e) Eleven er selv ansvarlig for å sikre sine data mot tap og for å ta
kopi/sikkerhetskopi av filer som han/hun vil ta med seg når
skolegangen avsluttes.
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f)

Eleven er selv ansvarlig for å ha siste tilgjengelige oppdatering på sin
iPad, hvis ikke annet er informert om fra IKT-avdelingen.
g) Eleven skal rapportere til skolen om misbruk, feil eller andre forhold
som kan ha betydning for nettverkets sikkerhet.
h) Gjennestad skal ha gode rutiner for sikkerhet, stabilitet og
sikkerhetskopi, men er ikke ansvarlig for tap av data eller andre tap
som skyldes diskhavari, manglende sikkerhetskopi eller svikt i IKTtjenestene.
i) Gjennestad er ikke ansvarlig for tap som skyldes brudd på
reglementet. Gjennestad er heller ikke ansvarlig for tap/skade på
privat datautstyr.
j) Ved prøver, eksamener og undervisning der det er åpnet for nettbruk
skal eleven bare bruke Gjennestads nettverk dersom det ikke er gjort
avtale om noe annet.
k) Elevene plikter til enhver tid å bruke utdelt iPad i undervisning og
skolesammenheng. Det er ikke tillat å låne ut iPad til medelever i
skoletiden.
§ 6 Erstatning
a) Dersom det oppstår skade på Gjennestads IKT-ressurser, de går tapt
eller blir stjålet, kan Gjennestad kreve tapet erstattet av eleven
dersom dette skyldes forsett eller uaktsomhet fra elevens side.
b) Erstatning for tap av, tyveri eller skade på iPad som eleven leier av
skolen, reguleres særskilt i egen avtale mellom elev og Gjennestad
videregående skole.
c) IKT-avdelingen ved Gjennestad har ingen plikt til, eller
erstatningsansvar ved support på privat IKT-utstyr.
§ 7 Avslutning av elevforhold
a) Materiell tilhørende Gjennestad skal leveres tilbake. All
programvare, dokumentasjon og data eid eller utlånt av Gjennestad
skal samtidig slettes, slik at det ikke lenger er tilgjengelig for eleven.
Unntak fra dette kan kun gjøres dersom det framgår av skriftlig
avtale mellom Gjennestad og rettighetshaver.
§ 8 Justering av reglement
a) Gjennestad videregående skole har anledning til å justere dette
reglement ved behov.
IKT-reglementet aksepteres og underskrives på eget signaturskjema.
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SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 201 8/ 201 9
Høsthalvåret: Mandag 20.august – torsdag 20.desember 2018
Vårhalvåret: Torsdag 3.januar – torsdag 20.juni 2019

MÅNED

ANTALL FERIER OG FRIDAGER/MERKNADER
DAGER
August
10
Første skoledag: Mandag 20/8.
September 20
Solidaritetsdag og solidaritetsløp 27/9.
Møte for foresatte torsdag 27/9. Samtale
med lærere.
Aksjonsdag 28/9.
Oktober
18
Høstferie uke 40: 1.-5/10.
November 22
Desember 14
Siste skoledag: torsdag 20/12.
Januar
21
Første skoledag: torsdag 3/1.
Februar
15
Vinterferie uke 8: 18. - 22/2.
Mars
21
Fest for elever og foresatte 15/3.
April
16
Påskeferie: 15.-22/4.
Mai
19
Offentlig høytidsdag 1/5, Grunnlovsdagen
17/5,
Kristi Himmelfartsdag 30/5, Fridag 31/5.
Juni
14
2.pinsedag 10/6.
Siste skoledag torsdag 20/6 – Avslutningskveld obligatorisk for elever og lærere = 1
skoledag.
Totalt
190
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KONTAKTLÆRERE 201 8/ 201 9
Vg1 studiespesialisering,
Kristoffer Jonstang Juell
Vg1 bygg- og
anleggsteknikk,
Atle Omslandseter
Vg1 design og håndverk,
Cecilie B. Sivesind
Vg1 helse- og oppvekstfag,
Dag Halvorsen
Maria E. B. Olsen
Vg1 naturbruk,
Kai Raundalen
Vg2 studiespesialisering,
Turid H. Wold
Vg2 anleggsgartner- og
idrettsanleggsfag,
Kari Anita Gram
Vg2 blomsterdekoratør,
Rita Lavold
Vg2 barne- og
ungdomsarbeiderfag,
Torstein Kjosavik
Vg2 byggteknikk,
Thomas Bredvei/
Tore Bjørnstad
Vg2 helsearbeiderfag,
Helén Larsen

kristoffer@gjennestadvgs.no

930 39 489

atle@gjennestadvgs.no

907 98 842

cecilie@gjennestadvgs.no

990 48 175

dag.halvorsen@gjennestadvgs.no
maria@gjennestadvgs.no

958 88 320
986 92 660

kai@gjennestadvgs.no

459 73 569

turid@gjennestadvgs.no

948 90 062

karianita@gjennestadvgs.no

936 92 632

rita@gjennestadvgs.no

476 37 542

torstein@gjennestadvgs.no

996 91 774

thomas@gjennestadvgs.no
tore@gjennestadvgs.no

905 11 436
905 77 877

helen@gjennestadvgs.no

932 40 045

Vg3 studiespesialisering,
Marianne B. Hangaas

marianne@gjennestadvgs.no

452 08 255

Vg3 påbygging til generell
studiekompetanse,
Jostein Steinsvik/
Berit Reite

jostein@gjennestadvgs.no
berit.reite@gjennestadvgs.no

906 61 239
410 30 968
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KONTAKTINFORMASJON
Resepsjon
Telefon: 33 36 36 00
E-post: post@gjennestadvgs.no
Åpningstider: 09.00-15.30
Åpningstider sommer: 10.00-14.00
Rektor fra 1.8.2018: Kristin Sanna Kihle
e-post: rektor@gjennestadvgs.no
Fungerende rektor fram til 1.8.18: Hilde G. Aasen, tlf 902 19 301
e-post: hilde@gjennestadvgs.no
Internatleder: Njål Arve Melberg, tlf 488 99 948
e-post: nam@gjennestadvgs.no
Karriereveileder: John Arne Imenes, tlf 474 63 694,
e-post: radgiver@gjennestadvgs.no
Sosiallærer: Helén Larsen, tlf 932 40 045
e-post: helen@gjennestadvgs.no
Spespedansvarlig: Tove Glosli, tlf 474 07 963
e-post: tove@gjennestadvgs.no
Helsesøster: Anita Ore, tlf 469 35 240,
e-post anita.ore@sandefjord.kommune.no
Fysioterapeut: Josefine Villanger, tlf 904 77 362,
e-post: josvil@sandefjord.kommune.no
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