Reglement for internat og fritid ved KVS-Bygland
Fastsatt av skolens styre 01.12.2010 og revidert 12.03.2018
Målsetting
Det er Indremisjonsforbundet som eier og driver skolen. Skolen sitt mål er å gjøre
ungdommene klar for yrkeslivet og livet i hjemmet og samfunnet, og forsøke å fremme
karaktervekst og personlig kristenliv hos elevene. Målet forsøker en å nå ved god faglig
og allmenn utdanning og ved å arbeide for et godt kristent miljø ved skolen. Skolen blir
ledet i kristen ånd.
Formålet med reglementet er at det skal føre til godt samarbeid, god trivsel, respekt og
medansvar. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til
rette for god læring.
§2. Det er boplikt på skolen for de som ikke kan bo hos sine foreldre/foresatte. Elevene
må ta hensyn til hverandre. På internatet må det ikke spilles høy musikk eller lage bråk,
sånn at det ikke er arbeidsro på rommene. Alle elever må rette seg etter gjeldende rotider, og skal overnatte på sitt rom.
Elevene er selv ansvarlige for å låse dørene på internatet. Dette gjelder både fløydøra og
døra inn til rommet.
§3. Alle skal skrive seg på permisjonslista innen onsdag, enten de skal være på skolen
eller skal hjem/bort i helga. De som ikke har fylt 18 år, må ha med lov fra foreldre /
foresette dersom de skal reise andre steder enn hjem.
§4. Det er forbudt å nyte/ oppbevare alkohol eller andre rusmidler. Det er forbudt å være
ruset på skolen sitt område eller opplegg arrangert i regi av skolen.
§5. Røyking er ikke tillat på skolens område, jf. tobakksskadeloven §27 Røyking inne
(sneiper og lukt på rommet) fører til nedvask av rommet for eleven som leier rommet.
Røyking i korridor fører til tilsvarende kostnader med nedvasking av korridor.
Snusing og bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin er ikke tillat på skolens
område, jf. tobakksskadeloven §27
§6. Av hensyn til brannfare er det ikke lov til å tenne stearinlys eller røykelse, unntatt
telys som flyter i vann.
§7. Bilene må plasseres slik skolen fastsetter. Biler som står utenfor disse områdene
risikerer å bli tauet vekk på eierens regning. Uregistrerte kjøretøy kan bare tas med til
skolen etter avtale med skolen. Sykler og motorsykler skal plasseres på tilvist plass.
Fartsgrense på skole tunet er 25 km/t.
§8. Elevene må ikke ha skytevåpen og ammunisjon på skolen sitt område uten avtale.
Sprengstoff og fyrverkeri er helt forbudt på skolen sitt område.
§9. Elevene er ansvarlige for innboet og rommet de har fått tildelt. Oppslag og lignende
som kan være støytende kan bli fjerna, eller krevd fjernet. Det er ikke anledning til å ha
egne hvitevarer, med unntak av kjøleskap på rommet. Elevene må til enhver tid holde
god rom orden. Rom og innbo skal ikke byttes uten etter avtale med skolen. Elevene
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sine rom skal være ryddige og rene. Skolen har tilsynsrett elevrommene. Husk også å
tenke enøk: Bl.a. ved å skru ned radiator når du åpner vinduet.
§10. Kost og losjisatsene inkluderer rom, fellesrom og måltider. Husleie må betales
hver måned. En betaler for det rommet en til enhver tid har. Dersom du ufrivillig
havner på et enkeltrom må du betale den aktuelle enkeltromsatsen. Elever som vil flytte
ut av internatet må betale full sats i oppsigelsestiden, som er 1-en- måned. Det kan
gjøres unnatak fra dette. Oppsigelse skal leveres skriftlig.
§11. Alle er pålagte plikter med korridorvask og kjøkkentjeneste. De som ikke stiller
opp til dette får merknader og må betale for vikar. Husk også at plassen din i matsalen
skal være ryddig etter måltidet.
§12. Dersom du vil ha overnattingsbesøk, skal det avtales med internatleder. Besøk
midt i uka er bare lov i helt spesielle tilfeller. Gjestene betaler for seg før de reiser. Du
er ansvarlig for at dine gjester betaler.
Overnatting på egne rom gjelder bare personer av samme kjønn. Gjester må også førest
på permisjonslista. Gjester må innrette seg etter skolens regler.
Det er ikke lov å invitere inn personer, som er rusa eller som lager bråk på internatet.
Rom eieren eller andre må straks si ifra til husfar når det er slike folk på skolen.
§13. Skade på bygninger, innbu, dyr, utstyr m.m. må straks meldes til skolen av de som
oppdager skaden eller er skyld i denne. Elevene er ansvarlige for skade de forårsaker
som skyldes uforsiktig oppførsel eller uansvarlighet, og har da fullt erstatningsansvar.
Blir skaden ikke meldt, er det å regne som hærverk og vil få disiplinære konsekvenser.
§ 14. Regler for bruk av skolens dataanlegg
a) Vanlige regler som gjelder for mellom-menneskelige forhold, gjelder også for
internett og elektronisk kommunikasjon ved KVS-Bygland. Det betyr mellom annet at
en skal bruke et allment akseptert språk i kommunikasjon med andre menneske.
Mobbing via nett er ulovlig og kan bli meldt til politiet.
b) Reglene gjelder for alle maskiner som blir kopla til skolens nettverk, og frittstående
maskiner på skolen sitt internat.
c) Det er forbudt å søka etter, laste ned, lagre, skrive ut, eller spre materiale via internett
som: - inneholder pornografi, nazistisk og eller rasistisk propaganda.
- inneholder hat, oppfordring til bruk av narkotika, vold eller andre lovbrudd
- har til formål å skade maskiner eller andre personer
d) Det er forbudt å sende e-post som har til formål å skada, til for eksempel”mailbombing” virusspredning etc.
e) Det er forbudt å logge seg inn på eller prøve å bryte seg inn på en annen sin konto.
Det er ikke tillate å informere andre om sitt eget eller andre sitt passord.
f) En er selv ansvarlig dersom det blir gjort avtaler på nettet, økonomisk eller på annen
måte.
g) Skolen er ikke ansvarlig dersom privat datautstyr blir borte eller filer/data forsvinn.
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§15. Brudd på reglementet for internat og fritid kan fra skolen sin side føre til disse
tiltaka:
- Rådgivning
- Advaring
- Beslaglegning av uønska gjenstander
- Melding til hjemmet
- Refsingstiltak
eks. påtale fra rektor / inspektør, utelukking fra internat og skolen sitt område.
- Spesielle refsingstiltak:
Utelukke fra skoletur.
Utelukke fra internat og
skolen sitt område for lenger tid. For eksempel brudd på §4, hærverk, misbruk av
brannalarm, ulovlig bruk/oppbevaring av fyrverkeri og mobbing vil normalt føra til
særskilt refsingstiltak.
- Bortvising
Utelukking for mer enn 5 dager blir brukt ved mer alvorligere regelbrudd, og vil
automatisk i tillegg føre til utelukking fra skolen. I alvorlige tilfeller, kan eleven bli
utelukka for godt. Plikten til betaling stopper ikke uten videre av den grunn. Utelukking
fra undervisninga fører automatisk til utelukking fra internatet.
§ 16. Før refsingstiltak blir brukt, skal eleven ha mulighet til muntlig å forklare seg for
den som skal ta avgjørelsen. Før særskilt tiltak tas i bruk skal skolen først vurdere
alternative tiltak, for eksempel hjelpetiltak og/eller individuell kontrakt, og rådgiver
eller sosialpedagogikk personale skal ha hatt mulighet til å uttale seg.
Særskilt tiltak regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og eleven har dermed
rett til dokumentinnsyn, til å uttale seg som part i saka og å klage på et vedtak i samsvar
med kapitel IV -VI i forvaltningsloven. Eleven har rett til nærmere rettledning om sine
retter som part og framgangsmåte ved klage. Klageinstans er styret for skolen.
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