Vedtatt av styret 26.04.2022

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 at 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: Hver kveld skal hver enkelt elev skal kvittere seg inn eller ut for å varsle om at
vedkommende skal være på internatet eller ikke påfølgende natt. Dersom en elev under
18 år ikke er til stede ved innetid, skal skolen tilstrebe å varsle foresatte om at eleven
ikke er på internatet.
§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.
c. Alle som bor på internatet må bidra til fellesskapet ved å delta på kjøkkentjeneste og ta
ansvar for sin del av korridorvasken på fellesarealet på internatet.
§3 Inventar og eiendom
Internatet er skolens eiendom. Hver enkelt har ansvar for å ta vare på sitt rom og fellesarealene. Det er hver
enkelt sin private innboforsikring som må dekke eventuelle tap eller skade på rommet. Den som har besøk på
internatet eller har sluppet inn gjester, er ansvarlig for at gjestene forholder seg til internatreglementet.
Ved innflytting, signerer elevene en internatkontrakt mellom eleven og skolen. Dette er en skriftlig gjensidig
avtale som forplikter elevene og skolen til å forholde seg til internatreglementet. Avvik på rom og møblering på
innflyttingstidspunktet registreres i kontrakten og følges opp av skolen.
Det er ikke tillatt å oppbevare dyr på internatet. Det kan søkes om unntak fra regelen hos internatleder.
§4 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.
§5 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:
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c.

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.
Fredag – lørdag: 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.
Det må søkes om tillatelse for å ha besøk på natta. Søknad sendes internatleder.

3.0
Brudd på reglement
Hvis elever bryter internatreglementet, kan dette få konsekvenser. Ved mistanke om brudd på
internatreglementet, kan skolen gjennomføre undersøkelser av internatrom for å avdekke dette. Brudd kan
føre til:
a. Bortvisning fra internatet og skoleområdet for en kortere periode.
b. Bortvisning fra internatet og skoleområdet for resten av skoleåret.
c. Økonomisk krav for ødelagt inventar og eiendom.
Alvorlighetsgraden av reglementsbruddet avgjør hvor strengt disiplinærvedtaket blir. Mobbing, brudd med
tanke på rusmidler, uforsvarlig bruk/oppbevaring av våpen og brannsikkerhetsutstyr, er å beregne som alvorlig
brudd og fører vanligvis til utvisning.
Manglende betaling av internatplass kan føre til oppsigelse.
Ingen elever er bortvist fra internatet før eleven har et skriftlig disiplinærvedtak. Disiplinærvedtaket er et
enkeltvedtak og kan ankes til skolestyret.

Vedlegg:
Internatreglement for internat med mulighet for hundeopphold

Vedtatt av styret 26.04.2022

Internatreglement – hundeinternat E og F - Øya videregående skole
Hundeinternat
Internat E og F er internat med mulighet for hundeopphold på rommene. Rommene er av variert størrelse, og
som følge av dette, er det ikke alle rommene det er mulig å ha hund på. Det er i all hovedsak elever på Vg2
Hund og dyrepleie som vil bli prioritert til å bo på disse internatene. Faglærer vil være med i vurderingene når
disse rommene fordeles.
1.
Vilkår for godkjennelse av hundeopphold
Elever som får innvilget internatplass med opphold av hund på rommet, har fått innvilgelse på disse vilkår:
a. Eleven eller elevens foresatte er eier av hunden
b. Hunden er eldre enn et år
Godkjent helseattest må overleveres driftsleder ved skolestart før hundene får tilgang til internatet.
Elevene forplikter seg til å følge internat- og hundeinternatreglementet.
Forventninger
Elever med hund på internatet er selv ansvarlige for mat, hygiene og lufting for sine hunder. Det stilles også
særlig krav til det generelle renholdet på internatet. Sistnevnte følges opp av internatleder i form av
regelmessige sjekker av rom og fellesarealer.
Brudd på hundeinternatreglementet kan, utover de konsekvenser som er beskrevet i det ordinære
internatreglementet, føre til at en mister muligheten for hundeopphold.

