INTERNATREGLER VED BUSKERUD VGS.

1. Det er to måneders prøvetid på internatet. Skolen ønsker å kvalitetssikre at den enkelte elever
er i stand til å bo på internatet, og kunne ivareta internatets øvrige regler.
Eleven må være i stand til å ta vare på seg selv. Skolen kan ensidig si opp boforholdet uten
oppsigelsestid.

2. Elevene blir anvist hvert sitt rom ved skoleårets begynnelse, og ingen skal bytte rom uten
skolens tillatelse. Elevene er selv ansvarlig for å rydde og vaske egne rom, bad, kjøkken og
stue. Hyblene blir inspisert hver uke.
Alle har også et ansvar for at fellesarealene på internatet, både ute og inne, er ryddig.
Ved gjentatte brudd på denne regelen kan kollektive tiltak iverksettes. Manglende oppfølging
av ryddig og vask, fører til muntlig og/eller skriftlig advarsel, og eventuelt videre utvisning.
Ref. internatkontrakt.

3. Elevene er ansvarlig for skade på bygninger, inventar og annet utstyr. Elevene er også pliktige
til å melde fra om skade på skolens eiendom når de har observert, eller er skyld i den. Skaden
skal takseres av skolen, og erstattes fullt ut.
Hver elev er ansvarlig for sitt rom og internatets fellesrom.

4. Skolen har ikke ansvar for elevenes eiendeler og har ikke forsikring som dekker tyveri, skade
og lignende. Det oppfordres til å låse inn verdifulle gjenstander.

5. Misbruk av brannalarm og brannmateriell er strengt forbudt. Skolens brannalarm er knyttet
direkte til alarmsentral, og bruk av alarm fører til umiddelbar utrykning. Utrykning som følge
av falsk brannalarm må betales av den som forårsaker den. Dette medfører umiddelbar
utvisning fra internatet. Ref. brannrutine vedlagt.

6.

Det er forbudt å oppbevare våpen på internatet. Unntaket gjelder de som skal benytte våpen i
undervisning (idrettsfag/naturbruk/evnt jakt). Våpen skal være låst inn i våpenskap.
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7. Det er påbudt å kaste snus i søpla. Snusposer går i restavfall.

8. Det er ikke lov å vise seg beruset, bruke eller oppbevare alkohol eller andre rusmidler på
skolens område. Dette gjelder hele skolens eiendom. Det er heller ikke lov å oppholde seg på
rom eller steder på skolens eiendom der det misbrukes alkohol eller andre rusmidler. Det fører
til umiddelbar utvisning. Dette gjelder også om man selv ikke konsumerer noe.

9. Elever som bor på internatet oppfordres til å samarbeide med skolen for å unngå bruk av
narkotika. Politiet kontaktes omgående.

10. Det skal være ro, og elevene skal være på sine egne rom, seinest kl. 23.00. Ta hensyn til dine
medelever og skolens omgivelser til enhver tid.

11. For besøk med overnatting må det innhentes tillatelse fra internatpersonell, og det er kun tillatt
å ha overnatting én gang pr uke. Beskjed om overnatting skal gis til internatpersonell minst 24
timer før overnattingen skjer. Dette på grunn av brannsikkerhet. Annet besøk avsluttes senest
kl. 22.00.

12. Ved bruk av alle motoriserte kjøretøy på skoleområdet, må det utvises ekstra forsiktighet, så
det ikke oppstår unødig skade eller støy (det bor utenforstående familier på gården, samt flere
dyr). Parkering av biler/motorkjøretøy må foregå på anviste plasser.

13. Det er ikke lov å ha noen form for dyr på internatet, verken på besøk eller permanent (allergi).

14. Elevene må vise hensyn og respektere hverandre. Dette gjelder også nettbruk og hvordan vi
bruker sosiale medier. Brudd på generelt nettvett av støtende og/eller trakasserende art
medfører utvisning fra internatet.

15. Klær og skotøy som brukes i arbeid/stall/undervisning, skal ikke oppbevares på rommet eller i
fellesarealer. Det må brukes tilviste garderober i kjelleren på A-bygget. Lås på disse
garderobene holdes av den enkelte, ellers vises det til punkt tre.
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16. Det er sko forbud på hele internatet. Fottøy tas av ved hovedinngangene. Ref. punkt to.

17. Ved sykdom skal internatpersonale kontaktes straks. De vil være behjelpelige med å kontakte
foresatte. Elever som er syke mer enn èn dag, skal ikke bo på internatet (Ref. punkt en.).
Ved stort fravær eller hjelpebehov skal eleven ikke bo på internatet. Ved sykefravær på en uke
eller mer, kan det søkes om refusjon av kostutgifter. Det kan også søkes om refusjon av
kostutgifter hvis eleven er borte på skoletur/utplassering av lengre varighet.

18. Eleven har selv ansvar for å stå opp om morgenen, og plikter å møte opp til undervisningen til
rett tid. En har ikke anledning til å oppholde seg på internatet i undervisningstiden.
Se informasjon om «Praktisering av regelverk».
19. Internatpersonell har ansvar for tilsyn ved internatet. Skolens ledelse har tillatelse til å inspisere
stuer og rom ved behov.
Det må søkes særskilt til internatpersonell dersom elever ønsker å bo på internatet i
helgene/helligdager da internatet i utgangspunktet er stengt på disse tidspunktene

20. Uavhengig av alder (18 år) ved brudd på dette reglementet kontaktes foresatte.

21. Konsekvensene for brudd på reglene framgår av hybelkontraktens pkt. en
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