
Utstyrsliste for internat 
 

 
Eleven trenger noe utstyr for å bo i skolens internat. Som det framgår av listen, er noe utstyr 
viktigere enn annet og noe er frivillig. Alle må selv tenke over hva de trenger ut ifra interesser og 
linjevalg, men på denne listen har vi tatt med noen grunnleggende ting som er nødvendig å ha.  
 
Alt personlig utstyr bør navnes. 
 
Det er ikke anledning til å bruke spiker/skruer i veggene. Om man har behov for å henge opp noe kan 
man bruke «skoletyggis» eller eventuelt andre ting som ikke lager merker i vegger. Det er korktavler 
på rommene der man kan henge opp ting man vil pynte med, for eksempel.  
 
 

Obligatorisk  Frivillig utstyr 
Dyne og pute Sengeteppe til å legge over senga på 

dagtid eventuelt.  
2 sett sengesett  
2 laken   
  
Håndduker  
1pk smertestillende (skolen kan ikke gi ut medisin som ikke er 
foreskrevet av lege) 

Fat / tallerken til å ha på internatkjøkken 

Plaster Krus  
Sårrens + sårsalve Kniv, skje og gaffel 
Toalettsaker til egen hygiene  
Vaskeutstyr til romvask. Du trenger vaskeklut, såpe, mopp, bøtte.  Sykkel 

 
Av brannsikkerhetshensyn er alle rom ferdig møblert. Det er derfor ikke mulig å ta med: 

 Egne møbler 
 TV-apparat 
 Kaffetrakter / vannkoker. 

 
Alle internatkjøkken har vannkoker, komfyr og kjøleskap. Frysekapasitet er begrenset, men de fleste 
internatene har litt fryseplass. Det skal normalt ikke være behov for å fryse mye mat, siden det 
serveres mat til alle måltider i kantina. Det finnes skap på internatene der man kan oppbevare litt 
kjøkkenutstyr til hver, men det er begrenset med plass på de fleste kjøkken. Om man har interesse av 
å lage mye mat på kjøkken må hver enkelt ha med det som trengs til det.  
 
Om noen har behov for å bruke medisiner kan skolen være behjelpelig med utdeling av medisin. Ta 
kontakt med internatleder for å finne ut hvordan det løses.  
 
Ustyr som: 

 Kniver. 
 Turøks 
 Våpen 
 Ammunisjon  

skal låses inn i våpenskap. Ta kontakt med internatleder. 
 


