Øya sitt telefonnummer (dag og natt): 920 920 41
INFORMASJON OM INTERNATET
Dette er nyttig informasjon som det er lurt å sette seg inn i for alle som kommer flyttende til vårt internat.
Du signerer på en kontrakt og betaler depositum for nøkkelen på kr. 1000,-. Dette må betales før du flytter
inn.
Noen har hatt ønsker rundt hvor de vil bo på internatet, og vi vurderer alle og setter sammen internatene
så godt som mulig innenfor de ønskene vi får inn. Noen får avslag på søknaden sin. Inntaket vårt reguleres
av et inntaksreglement, som sier noe om hvem som får plass først dersom det er kø. Dette reglementet
følger vi ved inntak.
For de fleste er det mye spenning forbundet med å flytte på internatet. Det er mange som er spente på om
de komme ritl å trives med romkamerater og de andre som bor på internatet. Vi prøver så godt vi kan å
plassere elever som vi tror kan passe sammen, og lykkes mange ganger med det. Noen passer ikke så godt
sammen, og snakker med internatleder om å få bytte. Det ordner seg alltids etter hvert.
Det å ta hensyn til andre, og være romslig overfor andre, er egenskaper du kommer langt med på
internatet. Samtidig må det heller ikke bli sånn at du godtar krenkelser, det er lov å si ifra når noen tramper
deg på tærne. Alle opplever fra tid til annen at de må si ifra om noe som de ikke synes er greit. Da er det
godt å ha internatleder, mentor og nattevakter som er til stede for deg og som ønsker å vite om det
dersom du opplever ulike problemer her på Øya.
Det er veldig sosialt å bo på internat, og vi ønsker å legge til rette for at dere som elever skal trives så godt
som mulig. Det er mange ulike behov som skal dekkes og vårt internatreglement er laget for å gjøre det
mulig for alle å gå på skole og trives på internatet. Her får du bo i samme hus som de som blir dine venner
og vi ønsker at dette skal bli en positiv opplevelse for deg. Samtidig har også du et ansvar for å holde orden
rundt deg, og for å bidra positivt til miljøet. Det å gjøre mot andre det som du vil andre skal gjøre mot deg,
er en god regel som kan skape trivsel rundt deg.
Miljølærer: Vi har døgnbemanning på internatet, som kan tilkalles ved behov. På ettermiddagen har vi
leksehjelp, på natta har vi nattevakt og på dagtid har skolekontoret oppfølging med internatet i form av
administrative oppgaver.
Kjøkken: Du får servert sunn og god mat syv dager i uken, unntatt i skolens ferier. Kostprisen for mat er
satt etter antall skoledager. Dersom noen har behov for diett på grunn av allergi, tar kjøkkenet imot
dokumentasjon på dette og legger opp dietter. Internatene har enkelt tekjøkken, og kan ta med
kjøkkenutstyr til eget bruk dersom noen ønsker å lage mat selv på internatkjøkkenet. Alle har ansvar for å
rydde etter seg.
Skolekontoret: ligger i første etasje i hovedbygget. Der ordnes med regninger, nøkkelutlevering og andre
administrative ting.
Depositum: Alle internatbeboere betaler kr 1000 i depositum for romnøkkel ved skolestart. Dersom
rommet er like fint når du drar som når du kom, betales depositumet tilbake i løpet av sommeren etter
skoleslutt.
Oppsigelsestid på internatrommet er 2 måneder fra den datoen det blir meldt om flytting.
Regninger for internatopphold blir sendt ut månedlig. Stipend fra Statens lånekasse for utdanning dekker
store deler av oppholdet gjennom borteboerstipend. Dette ordnes mellom eleven og Lånekassen.
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Innboforsikring: Dere som elever må selv ha innboforsikring for verdier på internatrommene. For de som
er 18 år vil fortsatt foresattes forsikring dekke. Verdier som går tapt på internatrom dekkes ikke av skolen.
Trimrom og sykkelbu: De som ønsker tilgang til trimrom og sykkelbu må kjøpe nøkkel til dette. Fås kjøpt på
skolekontoret.
Garderober og skap: Alle elever får tilgang til arbeidsgarderober. Det anbefales å bruke hengelås på
skapet, som kan være lurt å kjøpe inn og ha med seg ved skolestart. Skolekontoret selger også slike låser.
Helgepermisjonslista henger i matsalen. Der må alle elever som skal reise bort i helga skrive seg ut.
Dersom noen skal bort ellers i uka og ikke blir å finne på rommet på internatet må miljølærer få beskjed
om det på melding på Øyatlf 920 920 41. Dersom elever under 18 år skal andre steder enn hjem må også
foresatte godkjenne bortreise, ved å sende melding til Øya.
Innetid: Det er viktig for oss å ha oversikt over hvem som sover på internatet, og hvem som ikke skal sove
på internatet. Dette må varsles i god tid før innetid til miljølærer. Dersom noen blir forsinket til innetiden,
må dette ha en grunn og det må varsles på øyatlf. Hovedregelen må være at alle er på plass til innetid.
Søndag til torsdag er innetid klokka 22.30. Innetid på fredag og lørdag er klokka 00.30.
Kjøkkentjeneste: Alle internatelever harkjøkkentjeneste av og til i løpet av året. Da får elevene instrukser
fra kjøkkenpersonalet om hva de skal gjøre. Liste over hvem sin tur det er henger oppe i matsalen. Alle må
følge med på når det er sin tur, navn ropes opp når middagen starter, så det kan være lurt å være på plass
når måltidet begynner.
Renhold og romsjekk: Alle har ansvar for å rydde etter seg selv. Vi har gjevnlige romsjekker, som varsles på
forhånd. Alle har ansvar for å tømme søpla si, i container bak skolebygget eller bak kjøkkenbygget.
Skyss: Øya ligger fint til når det gjelder kollektiv transport; både tog og buss har avganger i nærheten. Vi
forventer at elevene benytter seg av dette når det er mulighet til det.
Lege: Våre internatelever er velkomne på Gaula Legesenter, Adr: Per Bortens veg 3, 7224 Melhus. Ved
oppstått skade på fritid eller i skoletid må det fylles ut skademeldingsskjema, som miljølærer eller andre
ansatte kan bistå med.
Møblering på rommene: Det er ikke anledning til å flytte rundt på møblene på internatet. Flytting kan
skade gulv og inventar.
Dyr på internatet: Det er ikke anledning til å ha dyr på internatrommene.
Overnattingsbesøk har vi helst i helgene, ikke på skoledager. Det koster 150 kr per døgn.
Ting som kan fikses kan varsles til vaktmester via ei liste som henger i peisestua. Skriv opp, så kommer han
og ser på det. Dersom det er vannlekkasjer; ta kontakt med personalet.
Varsling: Det kan ofte være behov for å varsle oss ansatte om noe. Dette kan gjelde alt fra mobbing til
praktiske behov, ved skade eller annet. Vi håper dere som elever tar kontakt når dere mener noe ikke er
bra, slik at vi kan bidra til å ordne opp i det. Vi ønsker at dere elever skal ha det godt her på Øya, og vi er
her for dere.
VELKOMMEN TIL ØYA!!!

