SKOLEÅRET 2019/2020

Kontrakt mellom Øya vgs og elev
Tildeling av internatplass
Du har fått tildelt rom på internatet vårt og dette er vår kontrakt mellom deg
som internatelev og Øya videregående skole. Avtalen må signeres og
innleveres på innflytningsdagen.
Rom nr.: …………….

Det er viktig at du ser over:
Seng, Skap, Vegger, Tak, Vindu, Romdør, Baderomsdør, Toalett, Vask, Speil, Dusj, Skrivepult, Stol, Bokhylle,
Vegghylle, Leselampe, Taklampe, Skohylle, Knagger, Gulv, Oppslagstavle, Panelovn.

Ulike typer rom har ulik møblering, vi er klar over at noen av rommene mangler noen
av disse gjenstandene.
Skriv her hvis du finner feil og mangler på noe av dette:

SKOLEÅRET 2019/2020

Ansvar og plikter:
Når du bor her på internatet, har vi på Øya vgs et ansvar for å legge til rette for at du skal ha det trygt og
godt her. Samtidig har også du et ansvar for å ta vare på deg selv, dine medelever, ansatte ved skolen og
skolens inventar. Internatreglementet er laget med tanke på å sikre et godt internatmiljø for dere som
elever, og et godt arbeidsmiljø for de som jobber på internatet. Du skriver med dette under på at du vil
forplikte deg til skolens internatreglement.
Internatet er skolens eiendom. Du har ansvar for å ta vare på ditt rom, og det er din private
innboforsikring som må dekke eventuelle tap eller skade på rommet. Vi har mye besøk på skolen og vi
anbefaler deg å holde rommet ditt låst for å unngå tyveri og skade på rommet forårsaket av uvedkomne.
Dersom du slipper inn noen på internatet, det vil si har gjester må du passe på at dine gjester følger våre
regler.
Internatplass deles ut til de elever som Øya vgs finner egnet til det. Dersom du ikke holder
internatreglementet eller andre retningslinjer som skolen setter som kriterier, står skolen fritt til å si opp
tilbudet om internatplass. Manglende betaling kan medføre oppsigelse av internatplass.
Du plikter å bidra til å hjelpe oss å holde oversikt ved å varsle miljølærer eller internatleder når du blir
borte over natten. De som er over 18 år kan avtale dette selv med oss, elever under 18 år må ha
godkjenning fra foresatte for å overnatte andre steder enn på internatet. Det er viktig for personalet å til
enhver tid ha oversikt over hvem som befinner seg på internatet på nattestid, for å kunne evakuere
internatet dersom det skulle oppstå en brann.
Du må også bidra til fellesskapet ved å delta på kjøkkentjeneste og ta ansvar for din del av
korridorvasken på fellesarealet på internatet. Om du bruker fellesarealet må du alltid rydde og vaske
etter deg med en gang.
Internatleder arrangerer varslet romsjekk annahver uke, da kommer personalet innom for å sjekke om
rommet er vaska. Dette er del av arbeidet for å holde god hygiene på internatet. Ved mistanke om brudd
på internatreglement kan skolen gjennomføre undersøkelser av internatrom for å avdekke dette. Du har
ikke lov å oppbevare våpen, eksplosiva, alkohol eller rusmidler på rommet ditt.
Du har betalt 1000 kr i depositum som vil brukes til å erstatte dersom noe på rommet ditt blir skadet i
løpet av året. Dersom ingenting er skadet, vil beløpet refunderes. Større skader på bygning eller inventar
faktureres den ansvarlige.

Kontrakten gjelder for ett skoleår / inneværende skoleåret.
Oppsigelsestid er to måneder fra den dagen flytting varsles.
Dato:

………………………………………………

……………………………………………..

Elev sign (Foresatte hvis eleven er under 18 år):

For Øya videregående skole

