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Elevhjemsreglement - Kristen VGS Vennesla
§ 1 Generelle regler
På elevhjemmet bor det mange mennesker tett sammen. Det er derfor viktig at alle kjenner
ansvar for at et gjensidig godt miljø kan prege felleskapet gjennom året. All form for
mobbing og krenking er strengt forbudt. Videre er god orden og godt renhold viktig for
både trivsel og helse på elevhjemmet.
Gode relasjoner
Å bo på elevhjemmet forutsetter respekt for ansatte og medelever på elevhjemmet. Da
gjennom å vise samarbeidsvilje og å opptre ærlig og redelig.
§ 2 Internatkontrakt
Ved oppstarten av hvert skoleår vil det inngås en kontrakt mellom elev og skolen. Eleven
plikter å rette seg etter kontrakten og reglementet så lenge han/hun bor ved skolens
elevhjem. Internatet er beregnet for normalt fungerende elever som vil- og er i stand til å
innrette seg etter gjeldende regelverk.
Kontrakten gjelder for alle som bor her, over og under 18 år. Når eleven blir over 18 år må
han/hun underskrive en samtykkeerklæring dersom foreldrene skal få lov til å få innsyn og
informasjon av ansatte ved elevhjemmet.
§ 3 Fellesansvar på elevhjemmet
En del oppgaver må fordeles mellom beboerne for at den daglige rytmen skal fungere godt.
Alle leiebeboere vil derfor få tildelt noen arbeidsoppgaver. Leieboer tar del i følgende
fellesoppgaver:
- Orden og renhold på fellesrommene og ganger etter fastsatte instrukser.
- Oppvask etter middag
- Renhold på private rom og andre rom i sin fløy.
Dersom tildelte oppgaver misligholdes kan et gebyr påløpe. Etter gjentagende fravær vil
leieboer faktureres kr. 200,- for hver tildelte arbeidsoppgave som ikke er blitt gjort.
§ 4 Elevrom
Leieboer har ansvar for orden og regelmessig renhold på rommet sitt. Utleier har
anledning til å holde regelmessig tilsyn med rommet. Skolens miljøarbeidere vil foreta
rominspeksjon hver mandag. Om det er behov for en mer inngående kontroll, f.eks. ved
mistanke om regelbrudd, skal leieboer normalt varsles og gis anledning til å være til stede.

§ 4.1 Erstatning av nøkler
Nøkler til huset og eget rom blir utdelt ved elevens ankomst. Disse er personlige og leveres
tilbake ved utflytning. Om man skulle miste nøklene vil vi måtte file opp nye, og kostnaden
for dette trekkes fra depositum.
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§ 4.2 Utvask
Ved utflytting har leieboer ansvar for utvask av eget rom og noe fellesareal. Det skal gjøres
en grundig rengjøring av alle møbler, flater, kriker og kroker som skal godkjennes av
elevhjemslederen. En godkjent utvask innebærer at hele rommet og fellesbad og kjøkken er
rent nok for neste innflytter. Det anbefales også at foresatte hjelper til med utvasken. Om
utvasken ikke blir godkjent vil det innebære ett ekstragebyr for ettervask og arbeidstimene
det medfører for ansatte. Om utvask av forskjellige grunner skulle bli vanskelig å utføre er
det mulig å betale en sum for at ansatte skal ta seg av dette. Å hyre inn utvask av oss koster
1000 kr. Da må man kun rydde ut etter seg (alle ting) og kaste søppel, mens vi tar oss av
utvask av rom og leieboers ansvar i fellesarealet.
§ 4.3 Erstatningskrav på elevrom
Alt som hører til hybelen må behandles forsiktig. Ødelagte gjenstander må erstattes. Ved
skade meldes det fra til utleier v/ skoleadministrasjonen. Leieboer må erstatte ødelagt
inventar som tilhører hybelen. Klistremerker, opphenging av bilder/plakater etc., må ikke
skade vegger, dører, senger el.l. Utleier forbeholder seg retten til å kontrollere opphengte
bilder og plakater. Plakater eller gjenstander som reflekterer holdninger som ikke er
forenlig med skolens kristne verdisyn hører ikke hjemme i skolens elevhjem og må fjernes.
§ 4.4 Personlige eiendeler på elevrom
Leieboer har ansvar for sine eiendeler. Utleier har ikke ansvar for eiendeler som blir borte
eller som blir skadet. Leieboer må selv sørge for innboforsikring. Det er ikke lov å ha våpen
eller ammunisjon på elevhjemmet. Kjøleskap, kaffetrakter/vannkoker, brødrister eller
toastjern og lignende er heller ikke tillatt på rommene. Husdyr er ikke tillat i elevhjemmet.
§ 5 Måltider
Det serveres lunsj og middag i ukedagene (inkludert i leieprisen) for alle leieboere ved
elevhjemmet. Leieboer er selv ansvarlig for å møte til rett tid for å få med seg måltidene.
Hver leieboer må være med på oppvask ca. En gang i uken etter middagene.
§ 6 .1 Ettermiddagsro
Mandag til torsdag kl. 17-19 er det arbeidsro i alle rom i elevhjemmet. Musikk og lydanlegg
skal være avslått eller ha lavt volum i dette tidsrommet. Musikkøving i dette tidsrommet
bør skje på egne musikkrom slik at det ikke forstyrrer andre medelever en bor med.
§ 6.2 Innetider/ Nattero
Det er fastsatt tidspunkt for ro og låsing av skolebygg og elevhjem. Leieboer skal være på
plass i elevhjemmet før det låses av for natten. Det skal være ro senest kl. 23 søndag til
torsdag og senest kl 00.30 fredag og lørdag. Da skal leieboer ha gått til sitt private rom.
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En halvtime før dette, henholdsvis kl.22.30 på ukedager og 00.00 i helger må eleven være
på sin egen fløy.
§ 6.3. På fredager og lørdager kan eleven være ute lengre enn 00.30 hvis vi får en
samtykkende beskjed direkte fra foreldre for kvelden det gjelder. Da plikter eleven selv å
være ekstra stille og ikke vekke andre ved hjemkomst.
§ 7 .1 Foreldrekontakt:
Elevhjemsleder sender ut felles nyhetsbrev til foreldre noen ganger i løpet av året. Her
holder vi foreldre oppdatert på hverdagen, miljøet og nyttig generell informasjon.
For ansatte på elevhjemmet er det viktig med god dialog med foreldre, og vi vil informere
de privat om det er nødvendig. Dette ønskes for at beboer skal kunne trives og lykkes i
hverdagen. Dette gjelder elever som er under 18 år. Når eleven har fylt 18 år har ikke
elevhjemsleder lov til å informere foreldre om ting uten elevens skriftlige samtykke.
§ 8 Bilkjøring
Elevhjemmet tilbyr kjøring av elever med forutsetning om kapasitet og bil tilgjengelig.
Foresatte må gi sin tillatelse til at barna deres kan sitte på i bil med miljøarbeidere,
medelever og ansatte (ved kjøring til aktiviteter, lege, Abup, mv.)
Da kjører vi privat biler, og noe av dette vil dermed påføre kostnader for den vi kjører.
Vi kjører til Vennesla legekontor, sykehuset i Kristiansand og flyplassen på Kjevik bl.a.
- Sykehuset 120,- (Reisevei, bom og parkering). Det kan komme tillegg ved ekstra lang
parkering.
- Flyplassen 90,- eventuelt andre lengre reiseveier. Korte turer som til legesenteret i Vennesla tar vi ikke
betalt for.
§ 9.1. Melding om bortreise
Leieboer har plikt til å melde fra ved bortreise fra elevhjemmet. Dette skal gjøres på fastsatt
måte til elevhjemsleder. De som er under 18 år må ha foreldres/foresattes skriftlige
samtykke, f.eks. via sms eller e-post, dersom de skal reise andre steder enn hjem.
§ 9.2 Ferier
Elevhjemmet er stengt i alle ferier da elevhjemmet ikke er bemannet i denne perioden.
Leieboer har som regel ikke anledning til å bo eller oppholde seg på elevhjemmet under
ferier. Om det skulle være særskilte hensyn som gjør det vanskelig å reise hjem er det
likevel mulig å søke om å få bo på elevhjemmet over ferien. I så fall vil det tas en avgjørelse
av elevhjemsleder basert på ansattes mulighet for tilstedeværelse på bygget, avstand til
leietagerens hjemsted og evt. andre særskilte hensyn.
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§ 10 Relasjoner
§ 10.1 Overnattingsbesøk
Overnattingsbesøk er kun tillat natt til lørdag og natt til søndag av hensyn til
skolehverdagen. Alle gjester på overnatting må søkes om til miljøarbeider på forhånd.
Gjester retter seg etter skolens elevhjemreglement og overnatter på tilvist rom.
Overnatting som ikke er familie koster 50 kr per natt.
§ 10.2 Intime relasjoner
Det er hyggelig når ungdommen finner hverandre. Men klengete kjærestepar på
elevhjemmet kan fort oppleves ugreit og slitsomt for beboerne rundt dem. Kjærestepar
oppfordres derfor til å unngå intime kjærtegn når de er sammen med andre på
elevhjemmet. Skolen formidler et verdisyn der samleie hører til i ekteskapet, og sex er
derfor ikke tillatt ved skolens elevhjem. Skolen er opptatt av at den enkelte elev skal kjenne
seg helt trygg på at medbeboere og besøkende respekterer dem og deres egne grenser.
§ 11 Rusmidler og annen grensesetting
§ 11.1 Snus, røyk, alkohol og andre rusmiddel
Skolen er snus-, røyk- og rusfri. Bruk av slike stimuli er ikke tillatt på skolen sitt område
eller i elevhjemmet. KV gir melding til foreldre om elever under 18 år som
snuser/røyker/drikker.
§ 11.2 Ved berusning på skolens område
Om en beboer på elevhjemmet ankommer elevhjemmet i beruset tilstand må denne gi
beskjed til elevhjemslederen, dette er viktig for at de ansatte ved elevhjemmet kan iverata
beboerens eget vel. Den berusede personen har ikke tillatelse til å oppholde seg på
fellesarealer eller andre rom på elevhjemmet utover sitt eget private rom.
Bryter man regelen knyttet til alkohol, kan man bli midlertidig utvist for opptil tre dager, og
ved gjentagelse bli permanent utvist fra elevhjemmet.
§ 11.3 Tv-titting og grenser for innhold i filmer, spill etc.
På elevhjemmet er det tv -og lydanlegg til disposisjon. For å sikre at alle på lik linje skal
kunne føle seg hjemme og komfortable på elevhjemmet har vi et reflektert og bevisst
forhold til hva som aksepteres av innhold i filmer, tv-serier, musikk, spill og andre medier.
Standarden for medieinnhold er i samsvar med skolens kristne verdigrunnlag og innebærer
at de ansatte på elevhjemmet setter grenser der det er nødvendig. Overdreven og/eller
forherligende fremstilling av vold, nakenhet og sex aksepteres ikke på noen fellesarealer.
Hva elevene ser på, på private rom vil ikke bli sjekket.

Elevhjemsreglement - Kristen VGS Vennesla

§ 11.4 Konsekvenser ved befatning med, bruk eller oppbevaring av rusmidler
All befatning med, oppbevaring eller bruk av alkohol eller narkotiske rusmidler er forbudt
på elevhjemmet og tilhørende område. Dette gjelder også tabletter eller andre stoffer som
gir en eller annen form for rus. All befatning med, oppbevaring eller bruk av narkotiske
rusmidler vil normalt føre til bortvisning fra internatet for resten av skoletiden. Også
utvisning fra skolen kan bli aktuelt, Jfr. Lov om private skoler § 3-10.
Det er ikke tillat å slippe inn besøkende som er beruset. Hvis uønskede personer prøver å ta
seg inn på elevhjemmet, gi beskjed til miljøarbeider.
§ 12 Brann/brannutstyr
Ved brann/brannalarm er det viktig at leieboer følger den oppsatte instruksen for varsling
og evakuering, og retter seg etter de meldingene som er gitt. Det er ikke tillatt å dekke til
brannvarslere, misbruke brannmeldere (falsk alarm) eller på annen måte misbruke
hybelens brannutstyr.
§ 13 Konsekvenser ved brudd på internatreglementet kan være
1. Samtale med en eller flere av følgende personer: miljøarbeider, en ansatt,
elevhjemsleder eller rektor. Dette vurderes ut i fra alvorlighetsgrad.
2. Inndragelse av utstyr
3. Melding hjem til foresatte (for beboere under 18 år)
4. Trekk i depositum/fakturering av kostnader
5. Erstatningsplikt
6. Bortvisning fra hybel for et kortere tidsrom
7. Samtaler med helsesøster eller en annen person.
8. I særlig grove tilfeller, eller ved vedvarende/gjentatte brudd på reglene – utvisning
fra elevhjemmet for resten av skoleåret.
9. Praktiske oppgaver.
Før eventuelt vedtak om bortvisning skjer, skal eleven gis anledning til å forklare seg.
Eleven har rett til å ha med seg en medelev eller andre når forklaring gis. Konsekvensene
blir vanligvis sett i sammenheng med tidligere forseelser.
Skolens styre er ankeinstans i saker som gjelder bortvising for mer enn 3 dager.

