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VELKOMMEN
Kristen VGS Vennesla er en kristen
videregående skole, og de kristne verdiene vil
være en del av internatets mål og drift. Vi
ønsker at vårt bofelleskap skal ha sikte på å bry
seg om hverandre, og styres av nestekjærlighet,
trygghet og tydelig verdigrunnlag. 
Derfor har vi på internatet fokus på fellesskap
og oppfølging. Vi spiser sammen i ukedagene,
har flere kveldstilbud og oppfølging av elevene.
Som beboer ved internatet har du en viktig
oppgave i å bidra til at vi får et så godt og
positivt miljø som mulig.  Vi er en skole i stadig
utvikling og vi ønsker å gjøre internatet til et
attraktivt og flott hjem for elever! 

Dette heftet vil gi deg oversikt over rammen
rundt fellesskapet og annen informasjon.
For skoleåret 2021-2022 vil det være en økning
av antall internatboliger, og du vil derfor ikke
finne all informasjon om høstens boliger her.  

Internatreglement
KV internatet har sitt eget internatreglement.
Dette ligger tilgjengelig på skolens nettside:
www.kv.vgs.no/internat 
Elever som bor ved internatet forplikter seg til å
følge internatreglementet i tiden de bor ved
internatet, og er en forutsetning for at elevene
skal få lov til å bo hos oss.  

HVERDAGEN
Tidspunkt 

08:00 Første skoletime
12:00 Varm lunsj i kantina 
16:00 Middag i kantina
16:35 Elever vasker opp etter middag
17:00 - 19:00 Rotid på alle fløyer (lekser)
19:00 - 22:30 Fritid/samvær/aktivitet
22:30 - 23:00 Innetid på fløy/stell 

Bry seg om hverandre 

Trygghet 

Nestekjærlighet

Kristne verdier  

Fellesskap 

Oppbyggende miljø

Et godt hjem 

 

http://www.kv.vgs.no/


DITT ELEVROM
Inkludert i boprisen på internatet er varm
lunsj og middag alle skolehverdager,
internett og tett oppfølging. Strømmen
betales utenom og faktureres en gang i
semesteret. 

Prisen for hybelrommene varierer ut i fra
størrelse og leilighetsdel. Leilighetene de
befinner seg i (som vi kaller fløyer), er
ganske ulike. Noen fløyer har egen stue og
oppholdsrom, mens andre ikke har det. 
 
Priser fra ca: 4950-5550 kr i måneden.
Rommene rangeres etter pris fra
"standard" til "comfort" og "exclusive". 

VG1 elever 
Nye elever som begynner på VG1 bor som
regel på KV-bygget. Her har vi følgende
fløyer:

Høyrefløyen: To bad, et kjøkken og syv
soverom. 
Midtfløyen: Et bad, et kjøkken, to soverom
og en stor stue. Evt. tre soverom. 
Loftstua: Et bad og et kjøkken, fire
soverom. 
Venstrefløyen: Et bad og et kjøkken, fire
soverom og egen sofakrok på kjøkken.
Fellesstue: Alle elevene har tilgang her. 

Husk: Bostipend fra Lånekassa er på 4603
kr per måned. 

-  INTERNATLEDER

Lurer du på mer? Da er det bare å

kontakte oss. 

DETTE MÅ DU TA MED
Alle hybler er møblert med seng, pult, stol,
skap, nattbord og speil.
Dyne, pute, sengetøy, håndklær, sovepose,
liggeunderlag, vaskepulver og leselampe må du
ha med selv. Du kan også innrede rommet mer
om det er ønskelig. 

Internatet stiller til rådighet med enkelt
kjøkkenutstyr som er tilgjengelig, og har som
regel fullt utstyrt kjøkken fra tidligere elever.
Utover dette må beboerne supplere med
ytterligere kjøkkenutstyr om noe mangler.

Det er ikke lov til å spikre eller lage hull i vegger
og annet da det er nye elever på rommene hvert
år.  



«Internatmøte», 1-2 ganger i mnd. Her samles alle
på internatet for informasjon og oppdateringer
på hva som skjer gjennom året, osv.
 
«Vasketime». En gang i uka til fastsatt tid har vi
felles vask på internatet av elevrom og
fellesarealer.

I helger og visse ukedager har vi turer, spillkveld,
film, quiz, kakebaking mm!

Menighetsliv og tjeneste. Vi bor tett på Filadelfia
Vennesla og har mange muligheter for tjeneste i
menigheten. 

Vi har ukentlig leksehjelp, der en voksen er
tilstede for å hjelpe. 

«Smågrupper». Vi samles jevnlig i mindre grupper
for å prate om livet og andre tema for å bli bedre
kjent og vokse. (Obligatorisk de første tre
gangene, deretter frivillig).

 
 
Obligatoriske samlingspunkter

 Frivillige aktiviter 

DELTAKELSE
Vi ønsker at alle våre elever skal ha det
godt på skolen og på internatet, og vi
oppfordrer derfor til å sette av tid til å
være alene, tid til å være sosial og tid der
man kan fokusere på leksene. 

Vi vil også anbefale å ha en fritidsaktivitet
utenfor skolens område. Vennesla har
både ridesenter, fotballklubb, svømmehall
m.m

 

Forsikringer
Skolen har ulykkesforsikring for elvene som
gjelder når elevene oppholder seg på skolen
eller er på turer i regi av skolen. Ved skoletur
må elevene selv tegne reiseforsikring. 
Skolen fraskriver seg ethvert ansvar for
personlige eiendeler. Disse må forsikres/er
forsikret gjennom foresattes innboforsikring
så lenge eleven er en del av familiens faste
husstand, dvs. ikke har meldt flytting. Husk at
du må låse rommet når du forlater det. 

Ferier og besøk
Ved avvikling av ferier holder internatet
normalt stengt. Beboerne har da ikke tilgang
til internatet før dagen før skoleoppstart. På
enkeltfridager/helligdager vil internatet
normalt være åpent. Vi ønsker familie og
venner hjertelig velkommen til å besøke
elevene i løpet av skoleåret. I helgene er det
åpent for overnattingsgjester. Dette varierer
veldig i koronatiden. 

Vi har en egen leilighet for foresatte som kan
leies når dere kommer på besøk. Her er det to
enkelsenger. 



NÆROMRÅDET
Skolen og internatet ligger på et område som
heter Vikeland, i utkanten av Vennesla sentrum.
I nærheten til skolen kan du finne to
matbutikker, et bakeri, to treningssentre og
mer. 

Togstasjonen med direktelinje til små og store
byer i Norge ligger bare 7 minutter i gåavstand
fra skolen. 

Tar man en spasertur like ned til elva Otra, har
man Vikeland hovedgård. Rundt hovedgården
er det en stor flott gressplen, her pleier vi å
bade, gjøre aktiviteter og spille ballspill.

Vennesla sentrum er en 10 minutters sykkeltur
unna. I sentrum finner du biblioteket, kino,
svømmehall og butikker. 

Vårt internat for VG2 og VG3 elever ligger på
Hunsøya som nå har blitt gjort om til et
moderne næringsområde, med alt fra
konsertscene, sushi og en flott kafè. Her ligger
også en av våre miljøarbeiderboliger.

Kristiansand
Vennesla er nabokommune til Kristiansand. Det
er gode buss- og togforbindelser for å komme
seg dit. Og skulle man ønske å ta turen til
Kristiansand tar dette 10 minutter med NSB
toget og 20 minutter med bussen. Det er mulig
å kjøpe busskort som gjelder for hele Agder til
en billig penge. 

Øve seg hjemme: 
Vi anbefaler alle å begynne å vaske tøy selv, og
bidra og lære husarbeid i god tid før man starter
på internatlivet. Her må du vaske ukentlig og
alltid rydde opp etter deg. (Ingen " mamma" som
gjør det på internatet). 

Korona: 
Alle internatelever som bor i samme bygning
regnes som en kohort. Vi kan derfor ha fellesskap
selv når det er rødt nivå lokalt. Men vasking og
renhold er derfor veldig viktig. Vi har et eget
skjema vedrørende koronaregler på internatet
som fåes når en flytter inn.

Psykisk helse og noen å prate med:
Vi har et stort miljøteam. I 2020-2021 har vi vært
5 miljarbeidere på 27 internatelever.  Og
helsesøster er innom 1-2 ganger i uka på skolen.
Kom å prat med noen før det "topper seg"
innvendig. Vi er her for både små og større ting i
livet. 

Kristiansand Vennesla Hunsøya



HVEM JOBBER HER?  
Internatlederne, Robert og Maria, bor øverst i
KV-bygget med sine to sønner. I år har vi hatt
med oss fire miljøarbeidere. Jentene  bor i en
egen leiligheten nær VG2 internatet, og Martin
bor på KV-bygget i en egen leilighet.  Høsten
2021 blir det nye miljøarbeidere. 

VI GLEDER OSS
TIL Å TREFFE

DEG

MER OM OSS? 
Nettside: www.kv.vgs.no
Instagram: kvvennesla | livetpaaKV
Facebook: KV - kristen VGS vennesla

Har du spørsmål eller ønsker en prat? 
Send oss en mail eller ring oss! 
post@kv.vgs.no 
Tlf: 381 57 777 eller til 
Robert Våge Skårdal, 09-15 på hverdager. 
Tlf 99367181 / robert.vage@kv.vgs.no


