INTERNATREGLEMENT GJENNESTAD VIDEREGÅENDE SKOLE
Vedtatt av styret 28.05.09. Sist justert 19.05.22.
1.

Virkeområde og intensjon
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. Det forventes at alle viser en atferd som ikke bryter med reglementets intensjon
som er et trygt og inkluderende miljø.

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
privatliv.
3. Kontraktsforhold
Avtale om plass i internatet gjøres for ett skoleår om gangen. Det søkes om internatplass
ved retur av opptaksbrevet for mottatt skoleplass. Kontrakt undertegnes før eleven flytter
inn.
Eleven tildeles rom av internatleder ved ankomst. Eleven kan ikke senere bytte rom uten
etter avtale med internatleder.
Det tilbys full kost alle dager internatet er åpent. 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.
Når elever har stort fravær fra undervisningen, skal rektor og internatleder vurdere om
han/hun skal flytte ut av internatet for en kortere eller lengre periode. Skolen kan ikke ta
ansvar for langvarig syke elever. Uansett anbefales elever å reise hjem ved sykdom på mer
enn 3 dager dersom det er praktisk mulig.
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4. Adgang til internatet / besøk utenfra
Elever som bor i internatet får utlevert nøkkelbrikke.
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 ute lenger skal gjøres med
tilsynsvakt/internatleder (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. Det anbefales 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. Betaling for måltider skjer via alreadyordered og Vipps etter
avtale med resepsjonen eller 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 på rommene etter låsetid kvelden før skoledager. Fredag og
lørdag er det tillatt med besøk på rommene til kl. 24.00. Dagsbesøkende må forlate skolens
område innen kl. 23.00.
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 trådløs tilkopling i husleien.
Nettverkskapasiteten er best når beboerne bruker 1 enhet av gangen. Det er ikke lov å
sette opp eget trådløst internett. Skolens IKT-reglement gjelder også på internatet.
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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 rektor bemyndiger, vurdere
oppsigelse av leieforholdet. Dersom det ikke lages egen avtale om nedbetaling av
utestående gjeld vil den sendes til inkasso.
Når skolen arrangerer turer vil det ikke bli gitt kostrefusjon. Det er tatt hensyn til ferier,
fridager, fagturer o.a. i satsene for kostpenger.
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 måltidene 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 forsettlig 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 100 liter 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 kjøkkenet 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. Bodene kan låses med medbrakt hengelås.
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 utenfor
gymsalen.
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.
Rømningsplan som henger i gangen, skal leses og følges.
12. Røyking og snus
Det er ikke lov å røyke (tobakk og e-sigarett) eller bruke snus på skolen fra kl. 08.00 til
16.00.
Utenom dette tidsrommet er det tillatt å røyke (tobakk/e-sigarett) på anviste plasser
utendørs: nordøstre hjørnet av bygg 8.
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13. Rusmidler
Det er ikke tillatt å innta, å være beruset av eller å ha rusmidler i kroppen på skolens
område. Det er heller ikke tillatt å være i besittelse av rusmidler eller brukerutstyr for
rusmidler (også utstyr som indikerer eller assosieres med bruk). Tomemballasje skal ikke
oppbevares på skolens områder - herunder rommet, internatets fellesområder, eller andre
steder på Gjennestads eiendom.
Skolen vil normalt gjennomføre søk etter narkotika. Eleven kan bli bedt om å avlegge
prøver (utånding/urin/blod) som kan avsløre bruk av rusmidler, dersom det skulle oppstå
en situasjon som krever det.
Myndig elev som i særlige tilfeller (mottatt gave, utenlandsreise o.l.) ankommer internatet
med lovlige alkoholholdige drikkevarer, skal henvende seg til internatleder for midlertidig
oppbevaring til eleven forlater Gjennestads eiendom.
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
eller eleven selv. Inspeksjonen vil også omfatte lukkede skap og skuffer. Alkohol eller
tomemballasje blir konfiskert og blir ikke levert tilbake selv om eleven er myndig.
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 alltid en tilsynsvakt tilgjengelig, som elevene kan kontakte for å få hjelp.
Alle uregelmessigheter som tyveri, branntilløp, ulykker eller alvorlige ordensforstyrrelser
skal meldes til tilsynsvakt.
Alle elever krysser av på liste i matsalen for hvilke dager i helgen de ønsker mat. 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.
Side 5 av 6

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». Elever skal ikke opptre
truende overfor medelever eller ansatte, eller forbryte seg mot medelevers eiendom. 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
Reaksjonen ved brudd på reglene fastsettes av rektor, eller den rektor bemyndiger. Elever
som skal forklare seg for rektor, kan ta med seg en person.
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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