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Retningslinjer for tildeling av internatplass
Formål
Retningslinjene skal vise hvilke kriterier som legges til grunn for tildeling av internatplass ved Hvam
videregående skole.
Målgruppe




Elver og foresatte som søker internatplass (informasjon)
Ansatte ved skolen (informasjon)
Skolens saksbehandlere som behandler søknader om internatplass (regelverk)

Regelverk
Retningslinjene bygger på regelverket til Statens Lånekasse for tildeling av bostipend til elever i
videregående skole, retningslinjer for skoleskyss i Akershus fylkeskommune og skolens egen
prioritering mellom studieretningene.
Retningslinjene er vedtatt av Skoleutvalget ved Hvam vgs den 6. juni 2018 og gjelder for tildeling av
internatplass fra og med skoleåret 2018 – 2019.
Hvem kan søke om internatplass
Elever som oppfyller et av følgende kriterier kan søke internatplass:


Mer enn fire mil mellom foreldrehjem og skole

Hvis avstanden mellom foreldrehjemmet og skolen er fire mil eller mer hver vei. Bosted er den
adressen du er registrert på i folkeregisteret.


Lang reisetid mellom hjem og skole

Hvis avstanden er mindre enn fire mil mellom foreldrehjemmet og skolen, men reisetiden mellom
foreldrehjemmet og skolen er minst tre timer tur-retur hver dag.
Ved beregning av reisetid mellom hjem og skole legges skolens vanlige start- og sluttidspunkt for
skoledagen til grunn, ikke individuell timeplan for elever eller klasser.
Nødvendig gang- og ventetid underveis og før/etter undervisningens start og slutt inngår i reisetiden.
Skolen bruker Ruters reiseplanlegger for beregning av reisetid mellom hjem og skole, se ruter.no.


Særlige forhold i hjemmet

Dersom særlige forhold i hjemmet er til hinder for å gjennomføre utdanningen. Disse forholdene må
bekreftes av instanser som Lånekassen krever i forhold til søknad om bostipend i tilsvarende saker
(PP-tjeneste, sosialkontor, familierådgivningskontor, psykolog, lege, helsesøster).
Det forutsettes at eleven kan bo på internatet på selvstendig grunnlag, og kan forholde seg til
skolehverdagen i den form den blir gitt til enhver tid.
Internatet har ikke bemanning til å følge opp elever som på grunn av atferd, funksjonsnedsettelse,
helse eller andre forhold ikke kan bo der på selvstendig grunnlag.
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Prioritering mellom studieretninger
Hvam videregående skole tilbyr opplæring i idrettsfag, naturbruk, tilrettelagt opplæring i naturbruk og
medier og kommunikasjon.
Innen naturbruk er opplæringstilbudet på Hvam et regionalt tilbud som rekrutterer elever fra hele
Akershus. For å sikre lik rett til utdanningen i hele fylket, uavhengig av elevers bosted i forhold til
Hvam, prioriteres det internatplasser til elever på naturbruk.
For idrettsfag med fordypning i golf har skolen også et opplæringstilbud med rekruttering fra et større
geografisk område.
Øvrige studieretninger på Hvam er tilgjengelige ved flere skoler i hele Akershus.
Ved knapphet på internatplasser prioriteres elever som oppfyller ett av de 3 ovennevnte kriteriene for
å kunne søke internatplass i denne rekkefølgen:
1. Elever på naturbruk og idrettsfag med fordypning i toppidrett golf
2. Øvrige elever
Innen de prioriterte studieretningene tildeles plasser først til elever som oppfyller kriteriene for
internatplass på grunn av lang reisetid og deretter avstand mellom hjem og skole. Belastningen ved
lang reisetid anses som mer kritisk for om eleven klarer å fullføre og bestå utdanningen enn lengre
avstand i kilometer.
Søkere som søker på grunnlag av særlige forhold i hjemmet vurderes individuelt.
Under ellers like forhold prioriteres elever på vg 2 og vg 3 internatplass for at disse skal kunne fullføre
påbegynt utdanning. Skolen kan under ellers like forhold også legge til grunn en skjønnsmessig,
helhetlig vurdering av hvilke elever som mest vil trenge internatplass for å fullføre utdanningen.
Elever på vg 2 og vg 3 som fikk tildelt internatplass for skoleåret 2017 – 2018 på daværende vilkår vil
som en overgangsordning kunne søke også høsten 2018 og høsten 2019, gitt at de oppfyller de
generelle kriteriene for avstand/reisetid/særlige forhold. Dette for at de skal kunne fullføre påbegynt
utdanning på Hvam.
Søknadsprosess
Eleven kan søke om internatplass når skoleplass ved Hvam vgs er bekreftet i førsteinntak i
begynnelsen av juli eller andreinntak i begynnelsen av august. Beskjed om skoleplass kommer i Vigo
og koordineres av inntakskontoret i Akershus fylkeskommune.
Søknadsfrist og søknadsskjema om internatplass fins på skolens hjemmeside og sendes skolen på epost: post@hvam.vgs.no eller med post til Hvam vgs, Hvamsalléen 30, 2165 Hvam.
Ved oversøkning til internatplass opprettes det venteliste. Rekkefølge på ventelisten styres av
ovennevnte prioriteringer og søknader som har kommet inn innen årets søknadsfrist behandles først.
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