
 
 
 

 

 

ORDENSREGLER FOR ELEVHJEMMET  
VED TANA VIDEREGÅENDE SKOLE / DEANU JOATKKASKUVLA 

 

 

1. INNLEDNING 

 

Elever, kursdeltakere og andre som bor på elevhjemmet skal i samarbeid med personalet søke 

å skape et miljø som fremmer samarbeid, trivsel, respekt og medansvar for hverandre. 

 

Skolens elevhjem er et botilbud til elever ved Tana videregående skole. Elevhjemmet er åpent 

for elevene hele skoleåret unntatt i lengre ferier som høstferie, jule- og påskeferie. 

 

2. ELEVROM OG UTSTYR 

 

Leietakere er økonomisk ansvarlig for hybel og inventar – dette gjelder også fellesrom. Hvis 

det oppstår skader må det meldes fra til vaktmester eller renholder. Tap av utleverte nøkler 

dekkes mot kostpris. 

 

Inventar på rommet skal ikke flyttes ut av rommet uten etter avtale med vaktmester eller 

renholder. Inventar som er borte fra rommet ved utflytting, må betales av leietaker. 

 

3. RENHOLD, RO OG ORDEN 

 

Leietakere forplikter seg til å holde rommet sitt rent og i orden – dvs ukentlig vask, støvtørking 

og rydding. Renholder vil kontrollere orden og renhold ved inspeksjon ukentlig - på torsdager. 

Før lengre ferier foretas en grundig rengjøring av rommet. Ved utflytting skal det foretas 

rundvask. Renholder kontrollerer og godkjenner dette. Om rundvask ikke godkjennes, vil det 

bli fakturert en ekstra husleie. 

 

Vask av fellesarealet besørges av skolen. Den som bruker fellesrommene er ansvarlig for å 

rydde opp etter seg. Det settes opp ordensmannsliste for te-kjøkkenet i hver etasje. På lista 

framkommer det hvilke oppgaver ordensmannen har. 

 

Etter kl. 23.00 på ukedager og kl. 00.00 fredag/lørdag, skal det være absolutt ro på elevhjemmet. 

Tekjøkkenet stenges kl. 23.00 søndag til torsdag og kl. 00.00 fredag/lørdag. TV-stua stenges kl. 

00.30 på ukedager og kl. 01.30 fredag og lørdag. 

 

4. BESØK 

 

Overnattingsbesøk skal avtales skriftlig / på mail med leder for elevhjemmet minst 3 dager i 

forkant. Nattevaktene kan ikke innvilge overnattingsbesøk. Alt besøk skal i tillegg være avtalt 

/ avklart med foresatte til elever under 18 år.  

 

Andre besøkende skal ha forlatt elevhjemmet innen kl. 23.00 på ukedager og kl. 00.00 på fredag 

og lørdag. Å ha besøk evt låse inn andre utenfor disse tidspunktene, er ikke tillatt. 



 

I skoletida er det ikke tillatt for besøkende å oppholde seg på elevhjemmet uten etter særskilt 

avtale. 

 

5. BRANNSIKRING 

 

For at nattevakta skal vite hvem som oppholder seg på elevhjemmet til enhver tid, skal alle 

elever, mellom kl. 21.00 og 22.00 gå til nattevakta å melde seg. Dette for at nattevakt skal vite 

hvem som er på elevhjemmet i tilfelle brann. 

 

Ved fravær over natta skrives dette på tavla i gangen i 1. etasje. Elever under 18 år skal ha 

bekreftelse fra foresatte (tlf. SMS eller mail), om de skal være borte fra elevhjemmet. Dette 

gjelder ikke i ferier / langhelger. Om eleven ikke melder seg for nattevakt, eller er borte uten å 

ha meldt fra i helgene, sendes det SMS til foresatte. 

 

Det er ikke tillatt å røyke i eller rundt bygningen. 

 

6. ANDRE BESTEMMELSER 

 

Om fellesarealene ikke holdes i orden, blir de stengt til noen tar ansvar for å rydde opp. 

 

Det er forbudt å oppbevare og/eller nyte rusmidler på elevhjemmet Leietakere som er beruset 

har ikke adgang til elevhjemmet. Det er ikke anledning for medelever å slippe inn berusede 

personer. 

 

Skytevåpen må ikke oppbevares ved skolen uten etter særskilt søknad. Disse skal da låses inn 

i våpenskap i administrasjonen. 

 

Rektor, leder for elevhjemmet, renholder, vaktmester eller deres stedfortredere har adgang til 

rommene når helt spesielle hensyn tilsier dette. Beskjed skal gis til leietakeren så fremt dette 

lar seg gjøre. Inspeksjon av skap eller skuffer skal ikke gjøres uten at leietaker er tilstede. 

 

7. BRUDD PÅ REGLEMENTET 

 

Leietaker som ikke overholder reglementet, må regne med å flytte på kort varsel. 

 

Beboere som oppholder seg på elevhjemmet i undervisningstiden uten gyldig grunn / avtale 

med skolen, kan bli fratatt botilbudet. 

 

Når det gjelder saksbehandling og leietakerens rettigheter og plikter for øvrig, vises det til 

forvaltningsloven. 

 

 
Sist oppdatert 6.7.17 


