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5 Utfyllende ordensreglement Gand vgs. avd. Vibemyr 
skoleverksted 

Respekt og trygghet 

Alle våre elever har sine grunner til at de er elever ved Vibemyr skoleverksted 
og har rett på å bli respektert og behandlet bra. Når du respekterer dine 
medelever og skolens medarbeidere er du med på å gjøre hverdagen lettere 
både for deg selv og andre. Det er viktig at alle føler seg trygge på Vibemyr 
skoleverksted og har mulighet for å trives.  

Våre absolutter 

Å være elev på Vibemyr skoleverksted innebærer å respektere skolens fem 
absolutter. Vi sier nei til  

 vold (verbal/fysisk) 

 trusler og truende atferd 

 mobbing 

 diskriminering 

 rus (bruk og omsetning, påvirket av i skoletiden) 

Forhold mellom elevene 

Det viser seg at det er greit å ha noen enkle spilleregler for forholdet mellom 
elevene. Disse er ment å forebygge konflikter i elevgruppen: 

 Vi ønsker ikke at elever låner penger eller bommer røyk av hverandre.  

 Vi ønsker ikke knuffing/småslossing mellom elevene.  

Forholdet mellom elever og medarbeidere 

Skolens medarbeidere er ledere for opplæringen. Vi ønsker et godt forhold 
mellom elever og medarbeidere og vi skal behandle hverandre med gjensidig 
respekt. Når du som elev viser respekt for medarbeidere og medelever er du 
med på å gjøre skoledagen triveligere og mer lærerik både for deg selv og 
andre.  
Verken skolen eller våre medarbeidere kjøper av, eller selger varer til, deg.  

Rent og ryddig rundt oss 

For at vi skal få arbeide effektivt i skoletiden og du skal få gode vaner for 
framtiden har du ansvar for å ta godt vare på inventar, utstyr og bygninger. Det 
betyr at du er med på rydding, vasking og vedlikehold.  



 

Vibemyr skoleverksted 2/4 

Elevegenandel 

Som elev på Vibemyr skoleverksted betaler du en elevegenandel på kr. 2.750,- 
pr. semester. Egenandelen dekker følgende: 

- daglig lunch 
- mulighet for gratis frokost 
- alle turer og aktiviteter i skolens regi 
- tilgang på elev-pc’er og alt du trenger av skolebøker og skolemateriell 
- arbeidstøy 

Dersom du er utplassert over tid, vil vi kunne foreta en reduksjon i 
elevegenandelen. Her gjøres en skjønnsmessig vurdering.  

Måltider og kjøkkentjeneste 

Elevene spiser frokost og lunsj sammen på skolen.  
Frokost starter kl. 08.30 og varer til kl. 08.50. Frokost er frivillig. Skoledagen 
begynner kl 9.00. Lunsj er obligatorisk og starter kl. 11.30 og varer til kl. 12.00. 
Elevene kan forlate bordet kl. 11.45. 
Alle elever deltar på rundgang i kjøkkentjeneste sammen med en av skolens 
medarbeidere.  
Medarbeiderne på opplæringsgruppene bestemmer hvem som skal delta hver 
dag.  
Dekking av bord skjer mellom kl. 11.15 og 11.30. De som har kjøkkentjeneste 
rydder bordet mellom kl. 12.00 og 12.15 og skal møte til undervisning kl. 12.15. 

Reparasjon av egne kjøretøy 

Har du egen moped eller bil kan du be om hjelp til å vedlikeholde denne i 
skoletiden etter avtale med lærer. Vi ønsker med dette å bidra til at kjøretøyet 
ditt er i forsvarlig og forskriftsmessig stand. Ulovlige og/eller trimmede kjøretøy 
tas ikke inn på verkstedet.  

Klær 

Skolen sørger for at du har forskriftsmessig arbeidstøy og kan hjelpe deg å 
kjøpe dine private vernesko. På verkstedene skal du alltid bruke arbeidstøy og 
vernesko. Til kroppsøvingen skal du ha gymtøy. Yttertøy henges i ditt låsbare 
garderobeskap. Der oppbevares også arbeidsklær, vernesko og andre 
personlige eiendeler. 

Personlig elektronisk utstyr 

Mobiltelefon og annet personlig elektronisk utstyr kan du bruke når du har 
pause. Du kan gjøre avtale med en medarbeider om å ha på telefonen i 
undervisningen dersom du venter en viktig samtale. 
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Frammøte og fravær 

Elever som ikke møter til avtalt tid, uten å gi beskjed, blir ringt opp av skolens 
medarbeidere. Vi ringer evt. også dine foresatte. Ved gjentatt udokumentert 
fravær vil vi innkalle til møte med deg og dine foresatte.  
Å ta imot plass på en videregående skole medfører møteplikt. 

Egenmelding og sykemelding 

Som en del av treningen i å fungere som arbeidstaker bruker vi på Vibemyr 
skoleverksted samme regler for bruk av egenmelding/sykemelding som i de 
fleste IA-bedrifter (inkluderende arbeidsliv).  
Du vil få opplæring i bruk av egenmelding på din opplæringsgruppe.  
Dersom du pga. sykdom er forhindret i å møte på skolen skal du ringe 
skolen/kontaktlærer innen kl. 0900 samme dag. Vi vil at du skal ringe, og ser 
helst at du ikke gir beskjed på SMS. Når du kommer på skolen etter fraværet får 
du skjemaet av din kontaktlærer, fyller dette ut og leverer det tilbake.  
Retten til å bruke egenmelding kan tas fra deg dersom du misbruker ordningen.  

Permisjon  

Dersom du har viktige avtaler i skoletiden kan du søke om permisjon. I 
arbeidslivet kan man søke om permisjon med eller uten lønn. I enkelte tilfeller 
kan du få innvilget permisjon og samtidig opparbeide deg retten til 
elevgodtgjørelse. Dette gjelder når du blir innkalt av det offentlige (barnevern,  
politi, etc.), samt når du må delta på ansvarsgruppemøter i skoletiden. Etter 
ønske fra elevrådet er også viktige lege- og tannlegebesøk, som ikke kan flyttes 
til etter skoletid, med i ordningen. (Se ellers avsnittet om elevgodtgjørelse.) 
Permisjonssøknad skal leveres kontaktlærer senest dagen før. Du må også 
legge ved bekreftelse på at du er innkalt til slike møter/avtaler. 

Elevgodtgjørelse 

For å opparbeide deg retten til elevgodtgjørelse må du møte presis (om 
morgenen og etter pausene), gjennomføre øktene, føre loggen din daglig og ha 
fått signatur av ansvarlig lærer.  
Elevgodtgjørelsen er på kr 50,- pr. dag. Klarer du en hel 5-dagers uke med full 
godtgjørelse får du en ekstrabonus på kr 50,-. Elevgodtgjørelsen utbetales på 
tidspunkt fastsatt av skolen, normalt en gang pr. uke. 

Hærverk 

Elever som utøver hærverk på skolens eiendom eller inventar vil som 
hovedregel få anledning til å gjøre opp for seg ved å dekke kostnader og/eller 
utføre reparasjonene. Dersom skolens medarbeidere må utføre arbeid for å 
reparere etter hærverk faktureres eleven/elevens foresatte med kr. 450,- pr. 
time + evt. materiell. Ved hærverk vurderes alltid politianmeldelse. 
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Sikkerhetsforskrifter som gjelder alle elevene 

 Bruk av private kjøretøy på skolens område skal foregå i kontrollerte 
former. Dvs. lav hastighet, bruk av nødvendig sikkerhetsutstyr og kun om 
du har godkjent førerbevis.  

 Du plikter å gjøre bruk av nødvendig sikkerhetsutstyr i forbindelse med 
ekskursjoner og aktiviteter; f. eks. redningsvest når vi er på båttur. 

 Ved bruk av skolens kjøretøy skal nødvendig sikkerhetsutstyr brukes. 
Dette gjelder bl.a. hjelm og hansker til moped, samt sikkerhetsbelte i bil. 

 
 


