KONTRAKT
LEIE AV ROM PÅ INTERNATET
SKOLEÅRET 2015/2016

Navn………………..…………………………Romnr………………….
Internatreglene er styrende for virksomheten på internatet. Formålet med reglementet er å
legge til rette for at elevene skal ha en trygg og god boplass mens de går på skolen. Det legges
vekt på ansvarlighet, god trivsel og respekt.
1. Internatets åpningstid
a) Internatet er åpent i henhold til skoleruta.
b) Internatet stenger fredag kl. 15.30 og åpner søndag kl. 21.00
2. Rusmidler
a) Det er ikke lov å bruke eller oppbevare rusmidler på internatet.
b) Det er ikke lov å være beruset på internatet.
3. Brann
Det er strengt forbudt å utløse brannalarmen uten grunn. Falske alarmer vil bli anmeldt til politiet,
med krav om erstatning.
4. Ro
a) Det skal være ro på internatet etter kl. 23.00.
b) Alle har ansvar for at ytterdørene holdes låst mellom kl. 23.00 – 07.00.
c) Internatbeboerne skal ikke forstyrre hverandre eller andre med støy.
5. Besøk på internatet
a) Besøkende skal være ute av internatet kl. 23.00.
b) Besøkende skal være kjent med og overholde internatreglementet.
c) Utviste leieboere skal ikke oppholde seg på internatet uten avtale med internatvakta.
6. Renhold
Leieboerne er selv ansvarlig for renhold av sine rom. Rommet sjekkes hver torsdag av
internatvakta. Ved manglende renhold kan skolen leie vasker på leietakers bekostning.
7. Brudd på internatreglementet
a) Ved alvorlige og omfattende førstegangsbrudd på reglementet kan det gis utvisning for resten
av skoleåret. Dette gjelder spesielt brudd vedr. bruk av rusmiddel, mobbing og hærverk.
Hvert brudd blir vurdert for seg, og kan føre til direkte utkastelse.
8. Hybelleie/depositum
a) Hybelleien er kr. 4400,- pr. mnd. Frokost (inkl. smøring av lunsj), middag og kveldsmat inngår
i hybelleien.
b) Hybelleien skal betales forskuddsvis innen den 20. i hver mnd.
c) Ikke betalt hybelleie er brudd på kontrakt og fører til automatisk tap av hybelplass.
d) Det betales et hybeldepositum på ei månedsleie. Depositumet skal dekke eventuelle tap av
nøkler, skader på bygg/inventar, manglende renhold eller andre utgifter forårsaket av den
enkelte. Uro og forstyrrende adferd som krever inngripen av internatvakt natterstid kan også
føre til trekk i depositumet. Depositumet, med fradrag for eventuelle trekk, tilbakebetales ved
utflytting når nøkkelen er innlevert og rommet er godkjent for utflytting.
Dersom det skjer skade på hybel/inventar uten at den som utførte skadeverket melder seg, kan
alle leietakerne bli trukket depositum.
9. Oppsigelse
Det er 1 mnd. oppsigelsestid på hybelen, og denne måneden må det betales for. Oppsigelsen starter
den 20. i påfølgende måned.
Jeg har mottatt, lest, forstått og akseptert kontrakten/internatreglement.

Mære, dato : _______________

____________________________
Elevens underskrift

________________________________
Foresattes underskrift hvis eleven er under 18 år

