ANSVAR OG PLIKTER
Ansvar
•

Alle elever er ansvarlig for at det ikke blir gjort skade på skolens bygninger og
inventar.

•

Eventuelt skadeverk må betales av den/de ansvarlige. Når skadeutøveren ikke er
kjent blir kostnadene til reparasjon av skadeverket fordelt på alle elever.

•

Elevene har selv ansvar for sine personlige eiendeler. Om du har med deg
verdifulle gjenstander bør disse forsikres.

•

Det er ikke lov å flytte på skolens inventar/møbler.

Plikter
•

Elevrommene skal rengjøres regelmessig èn gang i uka. Det skal til enhver tid
være ryddig og rent på elevrommene. Internatleder sjekker renhold.

•

Alle elever må delta i orden og renhold på skolen og på skoleområdet.

•

Korridoransvarlig skal vaske og rydde sin korridor mandag - fredag mellom kl.
11.35-12.05. Det er den korridoransvarlige som har ansvar for at det til enhver
tid er rent og rydding i internatkorridoren, også på søndager. Internatleder
sjekker korridorene.

•

Arbeidsgrupper av elever er ansvarlig for oppvask på kjøkkenet etter lunsj,
middag og kveldsmat og ordning av kveldsmaten.
Arbeidet går på omgang.

•

Undervisningsrom og øverom skal ryddes og rengjøres etter avtale med
hovedlærer. Dette arbeidet går også på rundgang mellom elevene.
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Orden- og rusmiddelreglement
§1
Det er forbudt å bruke narkotiske midler (som ikke er foreskrevet av lege) på eller
utenfor skolens område i løpet av skoleåret.
Brudd på denne regelen kan medføre anmeldelse til politiet og utvisning for resten av
skoleåret. Skolen vil ved mistanke om brudd på denne regelen kunne gjennomføre
ekstraordinære tiltak. Slike tiltak kan være urinprøve/ blodprøve og gjennomsøking av skolens
fellesarealer og internatrom med hund.
§2
Det er forbudt å nyte alkohol eller opptre synlig beruset på skolens område.
Dersom eleven etter å ha inntatt så mye alkohol utenfor skolens område at han/hun er
åpenbart beruset, skal eleven gå til ro på sitt elevrom umiddelbart etter ankomst til skolen.
Det er tilstrekkelig bevis for beruselsesgraden at en av skolens ansatte har sett, og kan
bevitne at eleven var beruset.
§3
Det er forbudt å oppbevare alkohol på skolens område.
Forbudet gjelder også tomflasker eller annen alkoholembalasje.
§4
Det er forbudt å stille sitt rom til disposisjon for at andre kan oppbevare eller nyte
alkohol.
§5
Det er ikke tillatt å oppholde seg sammen med andre som nyter alkohol på skolens
område (selv om en ikke nyter alkohol selv).
§6
Bråk og uønsket adferd på skolens område er ikke akseptabelt og vil kunne føre til
strenge disiplinære reaksjoner.
§7
Nærmiljøet til skolen må ikke på noen måte belastes med ubehag av elevene.

Brudd på reglene kan medføre bortvisning eller tap av skoleplass.
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Fraværsreglement
•
•
•
•
•
•
•
•

Det er obligatorisk fremmøte til undervisning og arrangementer i skolens regi.
Alt fravær føres på vitnemålet.
Fraværet føres som hele dager og/eller enkelttimer.
Fravær utover 10% fører til at eleven ikke får godkjent et folkehøgskoleår som
to tilleggspoeng ved ordinært opptak til høyere utdanning.
10% fravær er lik 19 dager.
En dag er lik 6 timer. Timene gjøres om til dager når prosenten regnes ut.
Årsak til fravær kan kreves påført vitnemålet. Eleven har selv ansvar for å
dokumentere årsak til fraværet.
Ved forsentkomming skrives en time fravær.

Utenfor skolekontoret finner du eget søknadsskjema hvor du kan søke om følgende typer
permisjon:

Velferdspermisjon
Velferdspermisjon begrenset oppad til 15 dager regnes ikke som fravær.
•
•
•
•
•

arbeid på landsplan som tillitsvalgt i landsdekkende organisasjoner
dokumenterte lovpålagte oppgaver
dokumentert langvarig og / eller kronisk sykdom
organisert hjelpearbeid i krisesituasjoner
annet spesielt fravær godkjent av lærerråd
PS ! Lærerrådet har vedtatt følgende:
Velferdspermisjon kan gis ved alvorlig sykdom-/dødsfall-/begravelse i nær
familie. Med nær familie mener en foreldre, besteforeldre, søsken eller andre
personer en er nært knyttet til.

Fagpermisjon
Fagpermisjon regnes ikke som fravær og kan være følgende:
• Audition/prøvespilling.
• Konsert med band utenfor skolen.
• Danser i prosjekt utenfor skolen.

Annen permisjon
Annen permisjon regnes som fravær og kan være følgende:
• Behov for ekstra heimreisedag.
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Internat-/Husreglement
• Det skal være stille på internatet og husene kl 23.00.
• På veggene kan det henges opp bilder og plakater etter ønske, men
bruk heftemasse som du får gratis av skolesekretæren. OBS! Ikke
bruk tegnestifter på veggene.
• Ommøblering av møblene på elevrom og fellesrom må kun skje etter
avtale med vaktmester.
• Elevrommene skal rengjøres regelmessig èn gang i uka og gang og
stue/kjøkken to ganger i uka. Det skal til enhver tid være ryddig og
rent på elevrommene og fellesrommene.
• Eventuelt skadeverk på elevrom belastes den som bor på rommet.
•

Skadeverk på fellesrom belastes den som har forvoldt skaden. Derom
gjerningsmann er ukjent, belastes alle elevene i huset/korridoren.

VED NØDVENDIG TILKALLING AV LEGE/LEGEVAKT SKAL
DETTE SKJE VIA KONTAKTLÆRER ELLER NATTEVAKT.

