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Internatreglement – Øya videregående skole
1.0
Innledning
Formålet med internatet er at eleven skal ha et trygt og godt sted å bo. Internatet skal bidra til læring og god
helse.
Alle elever og ansatte har ansvar for å skape et godt og positivt internatmiljø. Elevene som bor i internatet,
forplikter seg til å følge internatreglementet. Skolen forplikter seg til å arbeide med miljø og trivsel i internatet.
Internatreglementet gjelder for alle som oppholder seg på skoleområdet.
2.0
Internatreglement
§1 Sikkerhet
Det skal være trygt å bo i internatet. Eleven må derfor respektere:
a) Brannvernutstyr (slukkeutstyr og meldeutstyr). Det er ikke lov til å skade eller bruke
brannvernutstyr eller starte brannalarmen uten av det er brann.
b) Våpen (skytevåpen, kniv eller annet farlig redskap). Slikt utstyr skal låses inn på sikkert sted som
er tilrettelagt fra skolen.
c) Aktiviteter som truer sikkerheten til en selv, til medelever eller ansatte, er ikke tillatt.
d) Varsling: Eleven skal varsle når vedkommende ikke skal overnatte på rommet (hjemreise etc.).
Dette gjøres på «helgepermisjons» skjemaet eller til miljøarbeider / nattvakt. Foresatte skal
godkjenne at eleven reiser til annet sted enn til hjemmet, hvis eleven er under 18 år. Foresatte
ringer skolen for å gi godkjenning.
§2 Miljø
Internatmiljøet skal være fritt for mobbing, sosialt press og trakassering. Støy eller uro som går ut over
skolearbeidet eller nattero (rotid) skal ikke forekomme.
a) Elevene som oppholder seg i internatet, skal bidra til trivsel og godt samarbeid med medelever og
skolens ansatte.
b) Alle som oppholder seg i internatet skal respektere sine medelever og skolens ansatte.
§3 Rusmidler
Øya videregående skole er rusfritt område. Det betyr:
a) Det er ikke lov å oppbevare alkohol eller andre rusmidler på skoleområdet.
b) Det er ikke lov til å være påvirket av alkohol eller andre rusmidler på skoleområdet.
c) Det er ikke lov til å øve press på medelever til inntak av alkohol eller andre rusmidler.
d) Elever under 18 år, skal ha godkjenning fra foresatte hvis de bruker noen form for tobakk.
§4 Rotider, sykdom og besøk
Internatet på Øya videregående skole, skal bidra til læring.
a) All undervisning er obligatorisk. Eleven kan derfor ikke oppholde seg i internatet når vedkommende
skal være på undervisning. Ved sykdom skal internatleder varsles.
b) Følgende rotider gjelder:
a) Søndag – torsdag: Innetid på eget internat kl. 22.30. Eleven skal være på eget rom fra kl. 23.00 og
resten av natta. Det skal være ro på internatet etter kl. 23.00.
b) Fredag – søndag: Innetid på eget internat kl. 00.30. Eleven skal være på eget rom kl. 01.00 og
resten av natta. Det skal være helt ro på internatet etter dette tidspunktet.
c) Det må søkes om tillatelse for å ha besøk på natta. Søknad sendes internatleder.
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3.0
Brudd på reglement
Hvis elever bryter internatreglementet, kan dette få konsekvenser. Brudd kan føre til:
a) Bortvisning fra internatet og skoleområdet for en kortere periode.
b) Bortvisning fra internatet og skoleområdet for resten av skoleåret.
Alvorlighetsgraden av reglementsbruddet avgjør hvor strengt disiplinærvedtaket blir. Mobbing, brudd i forhold
til rusmidler, uforsvarlig bruk/oppbevaring av våpen og brannsikkerhetsutstyr, er å beregne som alvorlig brudd
og fører vanligvis til utvisning.
Ingen elever er bortvist fra internatet før eleven har et skriftlig disiplinærvedtak. Disiplinærvedtaket er et
enkeltvedtak og kan ankes til skolestyret.
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