INTERNAT- OG ORDENSREGLEMENT – KRISTIANSAND FOLKEHØYSKOLE
For at skoleåret skal bli trivelig for både elever og personale, er det viktig at alle tar
ansvar og hensyn til hverandre. Det betyr bl.a. at noen fellesoppgaver vil gå på
omgang, og at noe til en hver tid vil være ditt ansvar.
1. Elevene må ta hensyn til hverandre. På internatet må det ikke spilles høy musikk eller
lages bråk som forstyrrer andre. Alle elever må rette seg etter gjeldende ro-tider.
Kjærester overnatter ikke på samme rom. Elevene er selv ansvarlige for å låse dørene på
internatet.
2. Alle skal "skrive seg ut" dersom man overnatter utenfor skolen/internatet. Dette har
med sikkerhet ift. brann å gjøre. Bruk hvit tavle i hovedbygget. Du er selv ansvarlig for at
dette blir gjort.
3. Elevene er ansvarlige for innboet, rommet og fellesstue/areal som de blir tildelt.
Elevene må til en hver tid holde god orden. Rom og innbo skal ikke byttes uten etter
avtale med skolen. Inventar skal ikke flyttes. Ta kontakt med vaktmester dersom noe
ikke fungerer. Elevene skal holde det rent og ryddig på rom, toalett/dusj og
fellesstue/areal. Skolen har tilsynsrett på elevrommene.
4. Røyking på skolens område er ikke tillatt. Dette gjelder også på turer i skolens regi.
5. Bruk og oppbevaring av alkohol er forbudt på skolens område. Det er også forbudt å
være beruset inne på skolens område eller på arrangement eller reiser under skolens
ledelse og ansvar. Ved mistanke om brudd, kan skolen kreve alkotest (blåse i
alkometer). Brudd på denne regelen kan føre til bortvisning fra skolen for en periode.
Gjentatte brudd kan føre til utvisning for resten av skoleåret.
6. Bruk og oppbevaring av narkotiske stoffer er straffbart ihht norsk lov og er selvsagt
strengt forbudt ved skolen. Ved mistanke om brudd på denne regelen, kan skolen kreve
at det avlegges negativ urinprøve for at man skal kunne fortsette ved skolen. Høyt
ugyldig fravær kan være grunnlag for krav om urinprøve. Elevene undertegner avtale
med skolen om å avstå fra bruk av rusmidler.
7. Elevene må ikke ha skytevåpen og ammunisjon på skolen sitt område uten etter
nærmere avtale. Sprengstoff og fyrverkeri er helt forbudt på skolen sitt område.
8. Dersom du vil ha overnattingsbesøk, skal det avtales med skolen i forkant.
Godkjenning av besøk blir avgjort etter søknad. Besøkende betaler for seg før de reiser.
Du er ansvarlig for at dine gjester betaler. Gjester må innrette seg etter skolens
reglement. Kjærester skal ikke overnatte på samme rom.

DØGNRYTME: Det er obligatorisk frammøte til morgensamling kl 08.30.
Frokost

Mandag-Fredag
07.30 – 08.15

Lørdag
09.00 – 09.45

Skolestart
Lunsj
Middag
Kveldsmat
Kveldsarrangement
Ro på internatet

08.30
11.30 – 12.30
15.30
20.00
20.30
23.00 (24.00 fre)

10.00
13.00 – 13.30
18.00
20.00
01.00

Søndag
10.00-10.45

14.00
20.00
23.00

9.For bruk av skolens trådløse nettverk er det viktig å bruke god folkeskikk og ikke
belaste nettverket på måter som kan ødelegge for andre. Mobilbruk på
morgensamlinger og i undervisningen er ikke tillatt.
10. I matsalen ønsker vi mest mulig rolige og inkluderende måltider. Derfor er alle
måltider mobilfrie. Middagen starter felles og de andre måltidene er flexi, men inntas i
matsalen. Ikke bruk yttertøy i matsalen. Håndhygiene er ekstremt viktig: VASK ALLTID
HENDENE FØR DU GÅR INN I MATSALEN! Kjøkkentjenesten går på omgang blant
elevene. Du vil få opplæring.

