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Særlige regler
1. Du flytter ind på et værelse i god og brugbar stand, hvor der er en seng, et fast skab og en
loftslampe. Når du flytter igen, skal værelset afleveres i samme stand, bortset fra det slid, der
naturligt kommer over tid.
2. Er noget gået i stykker i installationer eller inventar på dit værelse, skal du fortælle det til skolens pedel hurtigst muligt.
3. Du må ikke stille noget på fællesarealer – på trapper, i gange eller udenfor. Din cykel skal stå i
cykelskure eller cykelstativer ved kollegiet.
4. Du er ansvarlig for dit værelse og for inventaret i opholdsrummet og køkkenet. Ødelægger du
noget, skal du betale for det. Kan vi ikke finde den person, som har ødelagt noget, hæfter alle
beboere på gangen for skaden.
5. Du skal rydde op efter dig selv, når du har været i køkkenet – tage opvasken og sætte tingene
på plads igen. Det skal være gjort senest kl. 8.00 dagen efter.
Bliver der ikke ryddet op til daglig og efter fester i weekenden, skal du betale for ekstraudgifterne til rengøring og pedel. Derudover skal du betale en regning for misvedligeholdelse på
fællesarealer på mindst 500 kr.
6. Inventaret i køkkenet og opholdsrummet skal blive der.
7. Storskrald, møbler mm. skal afleveres på genbrugspladsen. Hvis det ikke sker, skal du betale
for at få det kørt væk.
8. Beder skolens personale dig om noget, skal du gøre det.
9. Gangrepræsentanten er kontakten mellem kostskolens beboere og pedellen.
10. Der må bo én person på hvert værelse. Man må have besøg i weekenden af overnattende gæster.
11. Du må høre musik på dit værelse med en styrke, der ikke generer andre. Fra søndag til torsdag
skal der være ro efter kl. 23.00, fredag og lørdag skal der være ro efter kl. 01.00.
12. Du skal deltage i de møder, du indkaldes til som kostskoleelev.
13. Du skal betale medielicens, når du er fyldt 18 år og bor på kostskolen, da medielicensen ikke er
en del af huslejen. Opkobling til netadgang betales over huslejen, men opkobling er ikke medielicens.

Rygning, alkohol og euforiserende stoffer
14. Rygning er ikke tilladt på kostskolen. Hf er en tobaksfri uddannelse, hvilket betyder at rygning
ikke er tilladt på matriklen. Det er således ikke tilladt at ryge eller benytte snus på kollegierne,
kostskolen eller uddannelsen såvel ude som inde.
Der er etableret skodzoner på afmærkede udendørsarealer, hvor det er muligt at skodde cigaretter, pibe, snustobak, tyggetobak eller e-cigaretter.
15. Du må kun holde fester i weekenden efter aftale med kostskolens personale og de andre beboere på kostskolen. Det skal aftales i god tid, inden festen skal holdes, senest sidste hverdag inden.
16. Enhver form for brug og opbevaring af euforiserende stoffer på VIA er forbudt. Overtrædelse
af forbuddet medfører øjeblikkelig bortvisning. Alle overtrædelser af forbuddet meddeles til
politiet.
17. Du må ikke afholde fester eller drikke alkohol på VIAs fællesarealer i Nørre Nissum fra søndag
aften til fredag efter skoletid.
18. Du skal respektere andre beboeres holdning til indtagelse af alkohol og kun drikke alkohol til
særlige lejligheder. Du må ikke drikke alkohol med en procent over 6 på fællesarealerne.
Generelt skal du følge de regler, der er beskrevet i ”Studie- og ordensregler for Hf i Nørre Nissum”.
Ved grov eller gentagen overtrædelse af reglerne vil din lejekontrakt blive ophævet uden varsel.
Når du flytter ind på kostskolen
- Kostskolens personale giver dig besked om, hvornår du kan flytte ind på dit værelse. Her
ligger din nøglebrik til dig.
- Pedellen har kontor på Hellasvej 6. Du kan ringe til ham på hverdage mellem kl. 8.00 og
15.00 på 8755 0826. Efter kl. 16.00 skal du ringe 2033 4820, hvis du har brug for hjælp.
- Skal du have hjælp til at åbne en dør eller få den låst op uden for normal arbejdstid, koster
det et gebyr på 50 kr.
- Inden du flytter ind, skal du have skrevet under på lejekontrakten, og indmeldelsesgebyr og
første rate skal være betalt.
- Du skal betale raten/huslejen forud, og den næste måneds rate/husleje skal være betalt
senest d. 5. hver måned. Du får en faktura hver måned og betaler via webbank.
- Cykelskuret for Elysium og Troja er aflåst efter kostskoleelevernes ønske. Du skal bruge værelsesnøglen for at komme ind.
Når du flytter fra kostskolen
- Du skal sige op skriftligt med 6 ugers varsel til den første i en måned, jf. kontraktens §2.
- Du kan flytte til et andet værelse efter aftale med pedellen og kostskolekontoret.
- Du kan finde en opsigelsesblanket på hjemmesiden:
https://hf.via.dk/studiemiljo/kostskole.

