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1
Generelle regler
En internatskole blir elevenes hjem i skoleåret. Alle må kjenne ansvar for at et gjensidig godt forhold får
prege samværet gjennom året. Høflighet og gjensidig respekt mellom elevene og skolens ansatte er viktig
for å skape et godt og trivelig miljø. All form for mobbing og krenking er forbudt. Alle skal føle seg
trygge på sine rom og skolens område, og du har i den forbindelse ansvar for at nøkkelbrikken ikke
kommer på avveie. Tapt brikke eller opplåsing av rom som følge av dette kan medføre gebyr. Det må
straks meldes fra dersom en nøkkelbrikke forsvinner. Det er selvsagt forbudt å låse seg inn eller på annen
måte urettmessig ta seg inn på andres rom.
Alt som hører skolen til, må du behandle forsiktig. Ødelagte gjenstander må erstattes. Meld fra til
vaktmester i skoletiden og til vakthavende etter skoletid og i helgene.
Et reglement kan ikke dekke alle situasjoner. Vi forventer at alle viser en atferd som ikke bryter med
intensjonene i våre regler og ordninger.
2
Ordensmannsplikter i internatet
På en internatskole er vi som en stor familie. En del oppgaver må fordeles for at den daglige
rytmen skal fungere greit. Du må holde rommet ditt i orden og gjøre de oppgavene som du blir tildelt.
Pass på at du holder deg orientert om når det er din tur til å ha vaskeuke i internatet. Nye elever vil få
informasjon om hva dette går ut på. Utføres ikke oppgavene vil det bli fakturert kr 250 per gang til
dekning av skolens merkostnader.
3
Kjøkkentjeneste
I matsalen henger det oversikt med når kjøkkentjenesten skal begynne og hva oppgaven går ut på. Pass på
at du sjekker dette i god tid før du skal ha kjøkkentjeneste. Nye elever vil få infomasjon ved skolestart om
disse oppgavene. Det er viktig at du møter fram presis. Er du forhindret fra å møte, må du skaffe en
stedfortreder, og navnet på denne må meldes til kjøkkenleder/vakthavende. Ved fravær fra
kjøkkentjenesten kan skolen sette inn reserve for å få oppgaven utført. Den fraværende eleven vil da bli
fakturert kr 50 pr gang den er borte.

4
Røyking
I henhold til tobakkskadeloven er all bruk av tobakk, både røyk og snus, forbudt i skoletiden. Det gjelder
både på og utenfor skolens område.
Utenom skoletiden er det én avgrenset sone hvor det er tillatt å røyke. Røyking inne er selvsagt ikke tillatt.
Ved røyking inne vil det bli fakturet kr. 250 per gang. I tillegg må rommet vaskes ned og eleven må betale
for eventuell rens av møbler og gardiner.

5
Alkohol, narkotika og andre rusmidler
All oppbevaring og bruk av alkohol eller andre rusmidler er forbudt på skolens område. Dette gjelder også
oppbevaring av tomme øl/vin/brennevinsflasker og utstyr knyttet til narkotikabruk. Det er ikke tillatt å
være på skole eller internat med rusmidler i kroppen, selv om rusmidlene er inntatt andre steder enn på
skolens område.
Besittelse, bruk eller formidling av narkotika vil normalt føre til bortvisning fra internatet for resten av
skoletiden. Også bortvisning fra skolen kan bli aktuelt, jfr. Lov om frittståande skolar § 3-10.
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Bryter man regelen knyttet til alkohol, vil man første gang få inntil en ukes bortvisning fra internatet.
Bryter man regelen for annen gang, mister man normalt retten til å bo i skolens internat for resten av
skoleåret. Skolen prioriterer høyt å ha et rusfritt miljø og ved mistanke om regelbrudd forbeholder vi oss
retten til å foreta rustesting.
6
Radio, TV, musikkanlegg , PC m.m.
Når du spiller musikk eller bruker TV/PC, skal volumet ikke stilles høyere enn nødvendig for å kunne
høre inne på rommet. Apparatet skal brukes slik at det ikke sjenerer romkameraten, medelever eller andre.
Dette gjelder også anlegg i f.eks. bil.
Den som har tatt med utstyret, er ansvarlig for at det blir brukt i samsvar med reglene. Ved misbruk kan
utstyret bli inndratt og en kan miste retten til å ha det her.
7
Elektrisk utstyr på internatene
Det er ikke tillatt å ha kjøleskap, brødrister, toastjern eller løse ovner på rommene (listen er ikke
uttømmende). Stuene på internatene er derimot utstyrt med kjøleskap, fryseboks, komfyr, vannkoker og
kaffetrakter. Strekk av ledninger mellom rom og internat er ikke tillatt.
8
Lesero, innetider og nattero
Legg vinn på å innføre gode arbeidsvaner og å ta hensyn til de andre som bor på internatet, slik at alle får
den roen de trenger til lekser, hvile og søvn. Ved ro skal elevene være på sitt internat, og innen en halv
time etter ro må elevene være på sine egne rom, bortsett fra kveld før felles fridag. Etter ro er det ikke
tillatt å besøke noen av de andre internatene eller oppholde seg utendørs. Romeier er ansvarlig for at det
ikke er besøkende på rommet i rotiden. Rotiden regnes som hovedregel som tiden fra ro til frokost.
9
Husdyr
Det er ikke tillatt å ha med seg husdyr.
10
Bruk av bil og andre kjøretøy
Mopeder og sykler holdes utendørs, men det er mulig med plassering innendørs. Plassen er begrenset.
Bilene parkeres på anviste plasser i tråd med bestemmelsene til skolen og EuroPark. Ingen kjøring på
skolens område uten nødvendig inn- og utkjøring fra parkeringsplassene. Ta hensyn til at det også bor
småbarn på området, kjør alltid forsiktig! Båter, uregistrerte kjøretøy o.l. kan ikke plasseres på skolens
område uten spesiell avtale med vaktmester. Det er heller ikke tillatt å drive med øvelseskjøring på
skolens område.
11
Permisjoner
Av både praktiske og sikkerhetsmessige grunner er det viktig for skolen å vite hvem som er i
internatene om natten. Dersom du blir borte fra skolen over natten eller får overnattingsbesøk i helgene,
må du fylle ut en permisjonsliste i forkant. Overnattinger utenfor skolen på ukedager må du gi beskjed om
til vakthavende. Når du evt. skal reise andre steder enn hjem en helg/natt, må skolen ha godkjennelse fra
foreldrene til elever under 18 år. Dette kan gjøres fra gang til gang, eller du kan få en generell
godkjenning.
12
Elevrommene
Internatene på Drottningborg eies av skolen. Ansatte har derfor rett til å låse seg inn på rommet for
kontroll av utstyr og romorden. Ved en mer inngående kontroll f.eks. ved mistanke om regelbrudd, skal
eleven normalt varsles og gis anledning til å være til stede. Av hensyn til brannforskriftene/HMS3

forskriftene skal rommet til enhver tid holdes rent og ryddig samt være møblert på en slik måte at det ikke
hindrer rømning fra rommet ved brann. Levende lys utgjør en stor brannfare og kan av hensyn til
brannsikkerheten derfor ikke tillates på internatene.
Vedvarende brudd/neglisjering av internatpliktene kan medføre at man mister retten til å bo i skolens
internat.
Det rommet du får tildelt er møblert, og møbler og annet utstyr skal ikke tas vekk eller skrues fra
hverandre. Vi kan ikke tillate at vegger skades av stifter og tape. Når det gjelder festemidler for
bilder/plakater, ber vi deg merke innholdet i skrivet som ligger på rommet når du kommer. Lesestoff,
plakater, oppslag, bilder, programvare osv. skal være i tråd med skolens etiske ståsted. Skolen forbeholder
seg retten til å definere grensene.
13
Brannutstyr
Det er ikke tillatt å misbruke skolens brannutstyr. Misbruk av brannutstyr vil redusere beredskapen på hele
skolens område, både undervisningsrom, fellesrom og internat. For å ivareta sikkerheten blir det utført
uanmeldte brannkontroller på rommene.
Drottningborg har brannvarslingsanlegg med direkte tilkopling til brannstasjonen. Ved misbruk av
brannvarslingsanlegget eller ved uaktsomhet, må eleven regne med å betale for utrykningen.
Brann/branntilløp forårsaket av bevisste handlinger eller uaktsomhet, vil normalt også føre til bøtlegging
av politiet. Forvoldt skade må dessuten erstattes.
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Konsekvenser ved brudd på internatreglementet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

En eller flere internatanmerkninger
Samtale med rektor eller en annen ansvarlig ved skolen
Melding til hjemmet (for de under 18 år)
Inndragelse av utstyr
Trekk i depositum/fakturering av kostnader
Erstatningsplikt
Miste retten til å ha kjøretøy på skolens område
Bortvisning fra internatet i et tidsavgrenset tidsrom
I særlig grove tilfeller, eller ved vedvarende/gjentatte brudd på reglene - bortvisning fra internatet
for resten av skoleåret.

Før eventuelt vedtak om bortvisning skjer, skal eleven gis anledning til å forklare seg. Eleven har rett til å
ha med en medelev eller andre når forklaring gis. Konsekvensene blir vanligvis sett i sammenheng med
tidligere forseelser.
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