KONTRAKT OM INTERNATPLASS 2018/2019
ved Nordborg videregående skole
Etternavn

Fornavn

Fødselsdato

Telefon/mobiltelefon

Adresse

Klasse

Postnummer

ROM
Enkeltrom i hovedbygg med dusj/toalett i korridoren
eller dublett i internatbygg. Alle måltider er inkludert
utenom i helgene.
Foruten stue og tekjøkken i internatgangen, disponeres
peisestue/TV-stue av alle.

Sted

ukentlig rydde- og renholdsoppgaver vil dette kunne bli
fakturert eleven dersom vi må få noen andre til å gjøre
disse oppgavene.
Oppstår det skade eller annet på inventar og rom, som
følge av hard bruk, vil dette også kunne bli fakturert.

PRIS
Internatpris pr mnd. inkl. måltider (utenom helgene):
kr 5000.-

ØVRIGE BETINGELSER
1. Før kontrakten underskrives og sendes, må eleven ha
satt seg inn i den informasjon som er gitt om internatet.
Ved å undertegne kontrakten forplikter eleven seg til å
innrette seg positivt etter skolens internatreglement.

TILDELING AV ROM
Ved skolestart får du tildelt rom.

2. Internatavgiften betales pr måned. Forfall er den siste
dato i måneden.

HELGEOPPHOLD
Dersom du ønsker å være på internatet i helgene, må du
skrive deg opp på helgeliste i forkant av hver helg.
Grunnen til dette er at vi til enhver tid må vite hvem som
be-finner seg på internatet mht. brannberedskap. Du må
selv holde deg med mat de helgene du ønsker å være på
internatet.

3. Leieforholdet er avhengig av rett betaling av internatavgiften. Undertegnede foresatte, eller kausjonist for
elever over 18 år, påtar seg ansvar for at denne blir betalt
i rett tid. Ved for sen betaling påløper rente og gebyr.
Leieforholdet forutsetter skolegang.

OVERNATTINGSBESØK PÅ INTERNATET
Dersom du ønsker overnattingsgjest(er) på internatet må
du søke om det på forhånd til internatarbeider.
NØKLER
Internatelevene får utdelt nøkler til rommet sitt og til
ytterdøra ved internatet. Ved tap av nøkkel belastes
eleven kr 500,- pr nøkkel.

4. Internatet er stengt i skoleferier/fridager som varer 4
dager eller mer inkludert tilstøtende helger.
5. Manglende betaling, og/eller brudd på
internatreglementet, kan føre til bortvisning fra internatet.
I slike tilfeller gis internatansvarlig anledning til å
kontakte foreldre-/foresatte – i spesielle tilfeller også om
eleven er myndig.
6. Kontrakten om internatplass gjelder for hele skoleåret
og kan normalt ikke sies opp for det skoleåret den
gjelder.

TILLEGGSFAKTURERING
Ved mislighold av internatreglement som f. eks. å utelate
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Du har fått tildelt internatplass:

Jeg bekrefter at jeg tar imot internatplassen:

(Navn)

Sted og dato

Elevens underskrift

Sted og dato

Foreldre/foresattes underskrift

Dato

Skolens underskrift

(gjelder for de under 18 år)

