Øya, mai 2022

Avklaring av forventninger – oppfølging internatelever
Øya vgs. er opptatt av et godt og trygt internatmiljø. Skolen jobber kontinuerlig med å sikre dette.
Samtidig ønsker skolen at det skal være mulig for alle elever å bo i internatet. Derfor er det lagt opp
lavest mulig bokostnad for eleven. Dette får noen konsekvenser for hvor mye det er mulig å bistå i
gitte situasjoner.
Det er kun én ansatt med vaktansvar fra middag og til frokost neste dag. Denne personen kan ikke
forlate skoleanlegget i løpet av vakta. Det er sovende nattevakt på skoleområdet.
Elever som blir tatt inn som internatelever har selv ansvar for å passe på seg selv og egen helse. Vi
serverer måltider i matsalen, men elevene må selv passe på å gå til måltider.
Dersom elever har spesielle behov for oppfølging, må det søkes om internatplass med særlige
tilrettelegging. Hvis det er behov for tilrettelegging utover det som er beskrevet nedenfor, tar dere
kontakt med skolen.
Vi møter elevene i det daglige, men klarer ikke alltid å komme innpå alle utfordringer til elevene i alle
sammenhenger. Samtidig er vi til stede i det daglige, så vi får et godt innblikk i hva som fungerer og
hva som ikke fungerer. Foresatte oppfordres til å ha kontakt med sin elev underveis, slik at evt.
behov avdekkes.
Noen praktiske avklaringer følger:
Transport av elever
Øya ligger sentralt til i forhold til offentlig transport. Det er mulig å benytte både buss og tog. Derfor
må eleven bruke offentlig transport til og fra skolen. Skolen har ikke anledning til å hente elever som
ikke rekker offentlig transport eller befinner seg i områder hvor det ikke er mulig å bruke offentlig
kommunikasjon.
Varsling innetid
Hvis eleven ikke er myndig, er det foresattes ansvar å varsle skolen hvis eleven ikke er tilbake til
innetid. Skolen varsler hvis eleven ikke er til stede dersom dette oppdages av skolens ansatte. Alle
må ta hensyn til andre i internatet. Det skal være rolig og godt mulig å sove i internatavdelingene
etter kl. 2230 alle dager.
Sykdom / personskade
Den ansatte som er på jobb på kveld/natt har ikke anledning til å forlate skoleområde for å følge
elever til lege/legevakt. Elever som er i stand til å bevege seg ved egen hjelp, kan ta bussen til Melhus
Legesenter. Dersom elever har kroniske helseplager som det må tas hånd om, forventer skolen at
disse blir fulgt opp hjemmefra / av eleven selv.
Hvis eleven blir skadet eller trenger helsehjelp, er det elevens ansvar å varsle den ansatte som er på
jobb (skolens sentralbord).
Skolen bistår med å kontakte legevakt/113. Det er opp til legen å rekvirere ambulanse. Alternativet
til ambulanse er taxi. Taxi dekkes av eleven/foresatte.

Hvis elever blir syke/skadet på dagtid, bistår skolen med å kontakte legevakt/113. Det er opp til lege
å rekvirere ambulanse. Hvis skolen har kapasitet på aktuelt tidspunkt, kan en ansatt følge eleven.
Hvis det ikke er ansatte ledig, reiser eleven på egenhånd.
Elever som er syke, skal normalt hjem for å bli frisk og unngå smitte. Dette avtales med internatleder.
Ved sykdom/skade, kontakter skolen foresatte på telefon hele døgnet.
Fravær fra skolen
Det er elevens ansvar å stå opp om morgenen slik at vedkommende rekker første undervisningstime.
Eneste årsak for å oppholde seg i internatet i skoletiden, er sykdom. Internatleder følger som regel
opp syke elever på morgenen. Foresatte må innen kl. 0830 ha meldt fravær hvis eleven ikke er i
stand til å møte på skolen. Elever over 18 år melder fravær på egen hånd.
Brudd på internatreglement
Brudd på reglement kan føre til tap av internatplass og kan diskvalifisere for inntak til internatet
senere skoleår. Eleven og foresatte (hvis eleven er under 18 år), får skriftlig varsel fra skolen hvis
reglementsbrudd er slik at de diskvalifiserer til opptak senere skoleår. Disiplinærvedtak (bortvisning i
perioder eller for resten av skoleåret) fører alltid til diskvalifisering til senere inntak til internatet.
Stall og kennel
Oppstalling av dyr på skoleområdet kan kun gjøres når det er skrevet kontrakt som regulerer
dyreholdet. Skolen har ikke ansvar for å følge opp dyr som er oppstallet i skoleanlegget.
Dyrehold
Det er ikke tillatt å ha dyr i internatet. Unntak er elever som har fått tildelt internatrom som er
tilpasset for hundehold.
Dietter
Elever som har behov for tilpasning i kostholdet p.g.a. allergier, må ta kontakt med kjøkkenleder før
skolestart. Ut over dette er det begrenset muligheter for tilpasninger. Det forventes at eleven selv
følger opp forhold rundt mat og dietter.
Hygiene og renhold
Skolen forventer at eleven er selvhjulpen med personlig hygiene. Det forventes også at eleven tar
vare på rommet med jevnlig renhold. Eleven må bidra til renhold av felles oppholdsrom på sitt
internat. Elever må også bidra til opprydding og renhold ved måltider.
Internatreglement
Det forventes at internatreglementet følges. Det ble oppdatert april 2022 og finnes på Øyas
hjemmeside: https://oya.vgs.no/reglementer/

