INNTAKSREGLEMENT FOR
ELEVBOLIGER
1. Dette reglement gjelder for inntak av beboere til elevhybler ved Alta videregående
skole.
2. Avdelingsleder har ansvar for at dette reglementet blir fulgt. Avdelingsleder gan gi
andre ansatte i oppdrag å fordele hybler i dennes fravær.
3. Alta videregående skoles elevboliger har i alt 93 hybler i mindre grupperinger med
felles kjøkken og bad. Videre har elevboligene 10 hybler med eget tekjøkken og bad.
Internatet med 47 hybler er i hovedsak tiltenkt de yngste elevene. Elevheimen har 46
hybler hvorav en del av disse også brukes til de yngste elever og elever med spesielt
behov. De 10 hyblene med eget tekjøkken og bad er tiltenkt andre - eller tredjeårs
elever. De yngste elevene og elever med spesielle behov vil bli prioritert blant
søkerne.
4. Brudd på skolens ordensreglement og/eller ordensreglement for elevhyblene kan
være grunn for oppsigelse av leieforholdet. Tap av rett til skoleplass vil være grunn til
oppsigelse av leieforhold. Bruk eller oppbevaring av rusmidler kan være grunn til
oppsigelse av leieforholdet med øyeblikkelig virkning. For øvrig er det en gjensidig
oppsigelsestid på en – 1 – måned, regnet fra oppsigelsesdato.
5. Dersom søker er under 18 år er søkers foresatte ansvarlig for leieforholdet og for
eventuell oppsigelse av dette fra leietaker side. Dette vil også fremgå av elevhyblenes
leiekontrakt.
6. Søknadsfristen for elever som ønsker plass på elevhyblene er satt til 30. juli.
7. For å få tildelt plass på skolens elevhybler må det dokumenteres at søker har
skoleplass på Alta videregående skole. Dette vil bli kontrollert mot inntakslister skolen
får fra sentraladministrasjonen i Vadsø.
8. Søkers svarfrist på mottatt tildeling av elevhybel, første tildeling, er 6. august. Dersom
søker ikke svarer på mottatt tildeling vil retten til tildelt hybel bortfalle, og denne vil bli
tildelt en annen søker. Andre tildeling er 13. august. Den som da får plass vil få
beskjed via telefon/SMS eller mail. Svarfrist umiddelbart. Dette på grunn av at
søknader til hybler på elevboligene er svært stor, og det er et begrenset antall hybler.
9. Søkere som har fått avslag på hybel kan anke dette dersom de mener at
inntaksreglementet ikke er fulgt. Anken rettes til elevboligene v/ boligutvalget.
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