Grunnregler ved Harstad Folkehøgskole
Som elev ved Harstad Folkehøgskole er du en del av et forpliktende fellesskap. Som elev ved
skolen har du forpliktet deg på følgende grunnregler:
1. Den enkeltes frihet og integritet skal ikke krenkes i ord eller handling, hverken elever eller
ansatte ved skolen. Enhver form for trakassering av annen person er forbudt.
2. Ingen skal spre bilde-/film-/lydopptak av elever eller ansatte ved skolen uten deres
samtykke.
3. Ifølge norsk lov er det straffbart å bruke, oppbevare og omsette narkotika. Brudd på dette
fører til at du mister plassen din på skolen.
4. Harstad Folkehøgskole er en rusfri skole. Det er forbudt å drikke, oppbevare eller være
påvirket av alkohol på skolens område, på arrangementer i skolens regi eller ved
representasjon på vegne av skolen. Brudd på dette kan føre til at du blir bortvist eller
utvist (tap av skoleplass) fra skolen.
5. Internatene og undervisningsbyggene er røykfrie soner. Røyking må kun foregå på anvist
plass.
6. Det skal være ro på internatene og på skoleområdet mellom kl 23.00 og 07.00. Gjester
utenfra må forlate skolen.
7. Elevene har ansvar for renhold og hygiene på internatene. I tillegg får du tildelt
kjøkkentjeneste og renholdsoppgaver i fellesrom.
8. Av hensyn til hygiene og elever med allergiske plager er det ikke tillatt å ha kjæledyr på
internatet.
9. Alle er ansvarlig for å ta vare på skolens eiendom, lokaler og utstyr. Ved ødeleggelse kan
eleven bli erstatningspliktig. Alle er pliktige å rapportere om skader.
10. Alvorlige brudd på reglene kan medføre bortvisning eller utvisning.
11. Hvis du aksepterer et tilbud om skoleplass forplikter du deg til å følge skolens reglement.
12. Ansatte ved Harstad Folkehøgskole, eller dem skolen bemyndiger, er å anse som
elevenes overordnede og elevene plikter å rette seg etter beskjeder gitt av disse.
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