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Ordensreglement for internatet 
på Jønsberg videregående skole 
 
Revidert mai 2020 
 
 
1. Elever som bor på internatet må forholde seg til og respektere andre elever. Alle har 

ansvar for å bidra til trivsel og et godt bomiljø. 
 
2. Du skal holde god orden og renhold på rommet ditt. Det er kun tillatt å henge opp 

plakater/bilder på den hvite opphengslisten på hvert rom. Du skal bare bruke små 
tegnestifter e.l.  
Skolen kan kreve at rommet ditt blir ryddet hvis det ikke er forsvarlig ifølge 
brannsikkerheten. 
Du får tilbakemelding om standarden en gang i måneden.  

 
3. Du er selv ansvarlig for rommet og inventaret. Hvis noe blir skadet eller ødelagt, må 

den som bor på rommet betale erstatning, med mindre det kan påvises hvem som har 
forårsaket skaden. Prisliste på inventar ligger vedlagt.  

 
4. Elevene skal holde orden i tv-stua, tekjøkkenet, vaskerommet og andre fellesarealer. 
 
5. Det skal være ro på internatet kl. 23.00. De som kommer på besøk må forlate 

internatet innen kl. 22.30. 
Ønsker du overnattingsbesøk, må du søke og få godkjenning senest dagen før 
overnattingen.  
Dersom den som skal overnatte er under 18 år, skal foresatte godkjenne besøket på 
forhånd på telefon eller melding. Internatvakten skal ha navn og telefonnummer til 
foresatte. 
Internatvakten skal få beskjed i god tid hvis du har behov for å komme inn på internatet 
senere enn kl. 23.  
Internatvakten skal også få beskjed dersom du ikke skal være på internatet på en av 
dine faste dager. 

 
6. Elever som bor på internatet, men som ikke skal oppholde seg der eller har behov for å 

komme inn på internatet senere enn kl. 23 gir beskjed til internatvakt om dette i god tid.  
 
7. Musikkanlegg o.l. skal brukes slik at det ikke sjenerer andre.  
 
8. Røyking og annen bruk av tobakk er ikke tillatt på internatet. Se punkt 15 om brudd på 

reglementet. 
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9. Det er ikke tillatt å være beruset, å drikke alkohol eller bruke andre rusmidler, eller å 
oppbevare det på internatet eller skolen. Se punkt 15 om brudd på reglementet. 

 
10. Det er ikke tillatt å oppbevare skytevåpen, ammunisjon eller annet sprengstoff på 

skolens område uten spesiell avtale med skolens ledelse som eventuelt sørger for 
riktig oppbevaring. 

 
11. Du kan ikke ha dyr på internatet. Hund i skolens hundegård skal avtales med 

avdelingsleder service.  
 
12. Internatvaktene går en runde på hvert rom i løpet av skoledagen. Internatvaktene er 

tilgjengelig for elevene kl. 18-06, med sovende vakt kl. 02-06. De kan også treffes på 
vakttelefon 908 92 785 på kvelden.  

 
13. Internatet har automatisk brannvarslingsanlegg. Dette er direkte koblet til brannvesenet 

slik at brann blir varslet øyeblikkelig. Skolens vaktmester blir tilkalt i tilfelle brann. Vi har 
jevnlige brannøvelser.  

 
14. Skolens internat følger skoleruta. Det betyr at internatet er stengt når det ikke er 

undervisning. Internatet er også stengt i helgene. 
Har du behov for å være på internatet i helger, for eksempel ved fjøshelger eller andre 
godkjente årsaker, kan du søke om dette til avdelingsleder service/rektor. Du må søke 
senest to dager før helgen.  

 
15. Udokumentert fravær ifølge skolens fraværsreglement, kan føre til at du mister 

internatplassen. 
 
16. Brudd på reglementet  

 
Brudd på reglementet kan føre til følgende reaksjoner: 
• Du får en muntlig advarsel. 

• Du får en skriftlig advarsel med innkalling av foresatte til samtale for elever under 18 
år. 

• Du kan miste retten til å bo på internatet. 

• Du kan miste muligheten til å oppholde deg på skolens område utenom skoletiden. 

• Du kan bli bortvist fra undervisningen, skolen og/eller internatet. 

Skolen politianmelder alle mistanker om straffbare forhold som blir begått av elever på 
skolens område eller i skoletiden. 
 
Alt uaktsomt skadeverk skal dekkes av den/de ansvarlige. 
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   Forseelse Reaksjon 

1. Bråk i internatet 1. gang Muntlig irettesettelse 
 Bråk i internatet 2. gang Skriftlig irettesettelse 
 Bråk i internatet 3. gang Bortvisning fra internatet i 1 uke 
 Bråk i internatet 4. gang Bortvisning fra internatet i 4 uker 
2. Opphold på annet rom utenom besøkstid Som for bråk i internatet 

 Opphold på internatet i helgene uten å ha 
meldt fra Bortvisning fra internatet i 1 uke 

3. Overnattingsgjester uten tillatelse 
Utvisning fra internatet i 1 uke. Ved 
gjentakelse: bortvisning for resten av 
skoleåret. 

4. Misbruk av brannvarslingsanlegg og 
brannvernutstyr 

Økonomisk ansvar og bortvisning fra 
internatet i 1 uke. Ved gjentakelse: 
bortvisning for resten av skoleåret. 

5. Oppbevaring av alkohol og tomme 
alkoholflasker på rommet 

Bortvisning fra internatet i 1 uke 
(dersom det bor 2 på rommet, 
bortvises begge hvis ikke den ene tar 
på seg ansvaret for regelbruddet). 
Ved gjentagelse: 4 ukers bortvisning. 

6. Beruset på internatet 1. gang Bortvisning fra internatet i 2 uker 

 Beruset på internatet 2. gang Bortvisning fra internatet for resten 
av skoleåret 

7. Skadeverk på skolens, medelevers eller 
ansattes eiendom 

Økonomisk erstatning, 
politianmeldelse, bortvisning for 
kortere eller lengre periode 

8. Vold mot medelever og ansatte Politianmeldelse, utvisning for kortere 
eller lengre periode 

9. Plaging av medelever og ansatte 1. gang Muntlig irettesettelse 
 Plaging av medelever og ansatte 2. gang Skriftlig irettesettelse 

 Plaging av medelever og ansatte 3. gang Bortvisning fra skolen og eventuelt 
internatet 

10. Uforsvarlig kjøring med motorkjøretøy på 
skolen og i skolens nærmiljø 

Politianmeldelse, forbud mot kjøring 
og parkering på Jønsberg i 1 måned 

11. Eleven forlater ikke skolen ved bortvisning 
fra internatet/skolen 

Bortvisning fra skolen og internatet 
for resten av skoleåret 

12. Bruk av tobakk i internatet Som for bråk i internatet 

13. Mistanke om bruk av rusmidler Skolens ledelse har rett til å gå inn 
på rommene (politianmeldelse) 

 
Ved særlig grove forseelser kan skolen skjerpe reaksjonene. 
 



 

Side 4 av 4 
 

Hvem avgjør reaksjonene?  
• Muntlig irettesettelse: rektor/avdelingsleder 
• Skriftlig irettesettelse: rektor/avdelingsleder 
• Bortvisning fra internatet for kortere eller lengre tid: rektor 
• Bortvisning fra skolen for kortere eller lengre tid: rektor  

Før reaksjonen blir gjeldende, skal eleven få mulighet til å forklare seg for 
rektor/avdelingsleder. 
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