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HYBELREGLEMENT FOR KROKEIDE VIDEREGÅENDE SKOLE 
 
1. Formål 
Formålet med hybelreglementet er å sikre trygge og trivelige boforhold for våre elever. Det 
er derfor viktig at skolens hybelelever viser hensyn og bidrar inn i fellesskapet på en positiv 
måte. Det forutsettes at elever som bor på skolens hybler deltar i undervisningen. 

2. Virkeområde 
Dette reglement gjelder for alle elever som bor på skolens hybler, og det regulerer 
forholdene for hyblene og på skolens område for øvrig. Bestemmelsene gjelder også for dem 
som er på besøk i hyblene, både i og utenfor skoletid.  
 
3. Atferd 
Grov språkbruk, vold, krenkende eller truende atferd og andre brudd på allment aksepterte 
atferdsnormer er ikke tillatt, enten dette skjer fysisk, verbalt, gjennom digitale medier eller 
på annen måte. Alle har et ansvar for å hindre slik atferd. 
 
3.1. Fravær 
Det er en forutsetning for tildeling av hybel at eleven møter på skolen gjennom skoleåret.  I 
tilfeller der det er registrert stort fravær, vil avtalen om hybelplass bli vurdert på ny. 
 
4. Husorden 
4.1. Stengetid 
Hybelhusene stenges kl. 24:00. Dersom du skal inn etter dette klokkeslettet, benyttes 
ringeklokken ved hovedinngangen eller du kan ringe vakttelefonen 916 55 507. 
Nattevaktene vil da låse opp slik at du kommer inn til rommet ditt. Ingen kan forlange og bli 
låst inn på et annet hybelhus enn der de selv bor.  
 
Dersom du skal ut fra hybelhuset etter kl 24:00 skal det skje etter samtale med nattevaktene 
på vakttelefonen 916 55 507. For hybelhusene 1, 3 & 4 skal hovedinngangen benyttes. 
Nødutganger skal under ingen omstendighet benyttes uten at det er en akutt situasjon. 
 
Av hensyn til dem som vil sove, arbeide med lekser etc., er det nødvendig med ro. Dager før 
vanlige skoledager skal det være stille etter kl. 23:00, og på dager før fridager skal det være 
stille senest kl. 01:00. Det vil på kveld/natt før påfølgende undervisningsfrie dager være 
mulig å bruke klasserommene frem til kl. 03.00 ellers stenges klasserommene kl. 24.00. Det 
er viktig alltid å vise hensyn til medelevene, og derfor skal musikkanlegg, datautstyr, og 
lignende aldri brukes slik at det forstyrrer andre. 
 
 
4.2. Brannforebyggende/-sikkerhet 
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Eleven plikter å melde avreise og ankomst fra helg/ferier til miljøkontoret/ miljøtelefonen  
916 55 507. 
 
Skolen arbeider kontinuerlig med å bli bedre på brannforebyggende tiltak. Elevhybler vil fort 
bli en brannfelle om ikke det er klare retningslinjer for hva som er viktig å påse. 
Eleven plikter å "montere" et tidsur på elektriske gjenstander som kan utløse branntilløp.  
Videre må eleven påse at det ikke blir noe tildekning av ovner eller andre varmekilder. 
Det er ikke tillatt å ha kaffetrakter/vannkoker eller mikrobølgeovn på rommene.   
Skolens brannvernledere/miljøavdeling vil gjennomføre meldte og uanmeldte 
branninspeksjoner av elevhybler gjennom skoleåret. 
 
4.3. Røyking 
Det er ikke tillatt å røyke, snuse eller bruke e-sigaretter på skoleområdet. Forbudet gjelder 
all tobakk på hele skolens område. Dette etter norsk lov av 1. juli 2014. 
 
4.4. Rusmidler/rusbruk 
Det er forbudt å nyte eller oppbevare rusmidler, eller opptre synlig beruset på skolens 
område, eller i skolens umiddelbare nærhet.  Dersom du i ruspåvirket tilstand kommer fra et 
sted utenfor skolens område, skal du gå direkte til rommet ditt og bli der til rusen er gått ut. 
Samme regel gjelder også ved arrangement, utflukter etc. i skolens regi.   
 
Alkohol og andre rusmidler som oppbevares på hyblene eller på skolens område for øvrig vil 
bli beslaglagt. Ved mistanke om reglementsbrudd vil skolens personale kunne låse seg inn på 
rommet for å få klarhet i saken og evt. beslaglegge oppbevarte rusmidler.  Personalet skal 
tilstrebe at eleven er til stede når en låser seg inn på rommet 
 
Ved brudd på dette reglementet kan du miste hybelen din. Ved oppbevaring/salg av ulovlige 
rusmidler og anabole steroider i hybelhusene eller på skolens område, mister du hybelen og 
anmeldelse sendes politiet. 
 
4.5. Tilgang til hybelen 
Skolens personale kan låse seg inn på hybelrommet dersom eleven er fraværsmeldt, det er 
mistanke om reglementsbrudd eller når en vurderer situasjonen som alvorlig i forhold til 
helse og sikkerhet. Hovedregelen er alltid at personalet skal vise respekt for elevenes behov 
for privatliv på hybelen. 
 
4.6. Tilgang til undervisningsrom ettermiddag/kveld/natt 
Undervisningsrom skal i all hovedsak bare brukes av de som tilhører undervisningsrommet, 
men ved fellesbruk opp mot ulike aktiviteter skal dette i forkant avtales med 
miljøavdelingen.   
 
4.7.Bruk og behandling av skoleanlegget 
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Skolen har svømmehall, gymnastikksal og en rekke andre fritidsrom som skolens elever har 
anledning til å bruke etter skoletid. Elevenes bruk av svømmehallen gjelder bare når det er 
godkjent badevakt til stede.  Flere av skolens øvrige rom kan også disponeres i fritiden etter 
avtale med miljøavdelingen. Det vises forøvrig til eget bruksreglement for det enkelte rom. 
 
Vi regner med at alt vi stiller til disposisjon, også utover selve bygningsmassen, blir 
behandlet på en ansvarsfull måte. Skader som likevel blir påført bygninger, inventar eller 
utstyr, må den ansvarlige regne med å måtte erstatte. 
 
5. Rydding og vask 
Elevene er selv ansvarlige for å holde rommet rent og ryddig. Rommet skal vaskes ukentlig 
i henhold til rengjøringsinstruks som ligger på rommet. Konsekvenser av dårlig renhold kan 
medføre at en mister hybelen.  
 
Rommene skal tømmes og vaskes til sommerferien. For elever som skal ha samme rom året 
etter skal private eiendeler pakkes ned og lagres etter avtale. Miljøavdelingen kontaktes for 
godkjenning av rommet ved utflytting. 
 
Det er ikke lov å henge opp noen form for oppslag på dørens utside. Det skal heller ikke 
henges opp noe på rommene som kan virke støtende på andre. 
 
6. Personlige eiendeler 
Elevene er selv ansvarlige for personlige eiendeler som de har med seg på hybelen. Elevene 
må selv sørge for at eiendelene er forsikret.  Dette gjelder også eiendeler som blir oppbevart 
i de ulike lagerrom som skolen stiller til disposisjon. 
Det er ikke anledning til å oppbevare farlige gjenstander, våpen eller farlige kjemikalier på 
hybelen. Det er heller ikke lov å ha noen form for kjæledyr på hyblene.  
 
Det må lages en særskilt avtale med miljøavdelingen ved ønske om ommøblering av hybelen, 
eller dersom skolens eiendeler ønskes byttet ut med private eiendeler. 
Stereoanlegg/høyttalere/subwoofer skal godkjennes av miljøavdelingen. 
 
7. Besøk 
Dersom du mottar besøk må disse, på dager før skoledager, forlate hybelen/hybelhuset 
innen kl. 23:00. På dager før fridager innen kl. 01:00.   
 
8. Brudd på hybelreglementet 
Ved alvorlige og/eller gjentatte brudd på hybelreglementet kan en bli utvist fra/miste 
hybelen. 
 
9. Parkering 
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Der er kun tillat å parkere på oppmerkede felter. Feilparkerte biler taues bort på eiers ansvar 
og regning. 
 
Hybelreglementet kan bli endret gjennom skoleåret. 

Krokeide, 24. mai 2022  
Rektor 


