INFORMASJON OM PRAKTISERING AV REGLER PÅ INTERNATET
Vi får ofte spørsmål om regler, advarsler og lignende fra elever som bor på
internatet. De reglene vi har er der fordi vi vil at internatet skal være et godt
sted å bo for alle. Alle elever (under 18 år: med foresatte) undertegner både
Internatkontrakt og Husordensreglement for internatet ved innflytting. Disse
to dokumentene regulerer rammer og regler for alle som bor på Hvam, og
brudd på disse fører til advarsler og eventuell bortvisning fra internatet.
Hver morgen går personalet en runde på alle rom, start rundt 08.30. Dette
gjøres for å sjekke at ingen ligger syke. I tillegg fungerer dette som en
sikkerhet i tilfelle noen har forsovet seg.
Elever som har forsovet seg får beskjed om å stå opp, og at dette blir
registrert. Ved tre forsovinger blir det en skriftlig advarsel.
Elever som spiller så høy musikk at andre klager, eller på annen måte lager
støy og uro, blir bedt om å dempe lyden. Dette blir registrert. Ved tre slike
registreringer blir det en skriftlig advarsel, deretter en advarsel pr. gang.
Hvis du uteblir fra kveldsmaten to ganger den uka du har vakt, fører det til
anmerkning. Det forventes også god oppførsel i matsalen.
Det å forsove seg, eller spille høy musikk og lignende, er i og for seg ikke et
grovt brudd, men det handler om at eleven må ta ansvar for sin egen
bosituasjon. Det er pliktig frammøte til undervisningen, og til andre
tilstelninger i skolens regi. Dette kan være arrangementer som ikke fremgår
av timeplanen. Eleven har plikt til selv å komme seg til undervisningen, og
har også plikt til å ta hensyn til andre i ett bofellesskap som internatet er.
Elever som sliter med å komme seg opp om morgenen kan alliere seg med
andre, evnt. oss på internatet, for å komme opp i tide.
Kl 23.00 må alle være på sine respektive rom. Det er lov å komme tilbake til
internatet etter dette klokkeslettet hvis du har vært på kino eller lignende,
men det er da en forutsetning at du går rett på rommet ditt, så stille som
mulig. Hvis eleven er på skoleområdet SKAL eleven være på sitt rom kl
23.00! Det er relativt lytt i bygningene, og alle skal sikres ro når det er natt.
Elever som er oppe etter kl 23.00, som står opp om natten og går ut for å

røyke, besøke andre på sine rom eller lignende må påregne en advarsel. Ved
mistanke kan det bli foretatt kontroll på natten.
Hver uke er det romsjekk, vanligvis på fredag, hvor personalet er inne på alle
eller utvalgte rom. Det brukes et skjema som henger på innsiden av hver rom
dør, og eleven får godkjent eller ikke. Det krysses av for evnt. mangler, ny
sjekk uka etter. Hvis det fortsatt ikke er i orden får eleven en advarsel.
Eleven skal vaske og holde rommet i orden og på et hygienisk tilfredsstillende
nivå. Vi har status som Fyrtårn skole. Vær flink til å sortere søppel, og ta vare
på miljøet på Hvam. Det står sorteringsdunker ute i atriet.
Bruk av alkohol eller andre rusmidler fører til bortvisning umiddelbart. Dette
gjelder også hvis du oppholder deg på rom/områder på skolen hvor dette
skjer, og selv om du ikke konsumerer noe. Funn av narkotika blir
politianmeldt. Dette kan også føre til at eleven mister internatplassen for
godt.
Ved til sammen tre advarsler kan eleven bli bortvist fra en til flere dager fra
internat og skole. Alle advarsler er skriftlig, og gis til eleven. Evnt
bortvisning fattes i enkeltvedtak av rektor.
Hvis eleven skal være borte fra internatet for kortere eller lengre tid, for
eksempel skoletur, plikter eleven å si fra til internatet. Vi har ansvar for
eleven, og kan iverksette etterlysning hvis det ikke er gitt beskjed.
Advarsler som blir gitt på internatet gjelder ikke for skolen, og har altså
ingenting å gjøre med orden/adferd på skolen. Likevel vil en evnt utvisning
gjelde både skolen og internatet.
Alle advarsler gjelder for hele skoleåret.

