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Hjertelig velkommen til internatet!  
 
 
Dette kan bli deres nye hjem! Et sted der man kan slappe av, vokse, ha det gøy og få være en 
del av et nært og godt fellesskap. Her kan du bo sammen med andre ungdommer fra hele 
landet, og hvem vet - kanskje forblir noen av disse vennene dine for resten av livet?  
 
Kristen VGS Vennesla er en kristen videregående skole, og de kristne verdiene vil være en 
del av internatets mål og drift. Vi ønsker at bofelleskapet skal ha sikte på å bry seg om 
hverandre, og styres av nestekjærlighet, trygghet og tydelig verdigrunnlag.  
Derfor har vi på internatet fokus på fellesskap og oppfølging. Vi spiser sammen i ukedagene, 
har flere kveldstilbud og oppfølging av elevene. Som beboer ved internatet har du en viktig 
oppgave i å bidra til at vi får et så godt og positivt miljø som mulig.   
 
Dette heftet vil gi deg oversikt over rammen rundt fellesskapet. Vi håper å kunne fortelle om 
hvem vi er og hvordan vi har det her. Vi er en skole i stadig utvikling og vi ønsker å gjøre 
internatet til et attraktivt og flott hjem for elever!  

 
Hvem er vi?  
 
Internatledere:  
Familien Skårdal. Robert, Maria og 
Johannes Elia bor på internatbygget og har 
det formelle ansvaret for driften av 
internatet. De er nærmeste kontaktperson 
for foresatte.  
 
 

 

 
 
 
 
Miljøarbeidere: 
Vi har i år 4 miljøarbeidere! Maria Jåsund, Martin 
Ellingsen, Priscila Assis og Ylva Apalset Ramse. Disse 
jobber for godt miljø på internatet. De sørger for det 
sosiale som skjer på internatet, og en miljøarbeider er 
alltid rundt om det skulle være noe.  
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Elevrommene og KV-bygget 

 

  
 
Vi ønsker elevene velkommen i forskjellige bofellesskap rundt på internatet. Rommene 
holder en lik, god kvalitet, og består utelukkende av enmannsrom med felles kjøkken og bad. 
Bak KV-bygget ligger brakkebyen med plass til 6 personer, her pleier som regel noen av 
guttene å ha sitt hjem. Der har alle rom egne bad. På KV-bygget ligger også en større ekstra 
stue, en fellesstue, åpen for alle beboere. 
Internatet er utstyrt med trådløst internett som alle beboere har tilgang til. 
 
 

 

 
 



KV – Kristen VGS Vennesla – «Kunnskap og begeistring»  

    

 
Priser 
Å bo på internatet inkluderer lunsj og middag alle skolehverdager og god oppfølging. Prisen 
for rommene varierer ut i fra størrelse og leilighetsdel.  
Priser fra ca: 5000-5550 kr i måneden. (strøm kommer utenom). Rommene rangeres fra 
standard til exclusive og kommer an på fløyen og rommet du får.  
 
Bostipend fra lånekassa 
Hvis man flytter mer enn 4 mil hjemmefra (eller ved andre oppfylte krav, se 
https://www.lanekassen.no/bostipend) så har man krav på mer enn 4500 kr per måned i 
bostøtte.  
 
Internatreglement 
KV Elevhjem har sitt eget internatreglement. Dette ligger tilgjengelig på skolens nettside: 
www.kv.vgs.no. Elever som bor ved internatet forplikter seg til å følge internatreglementet i 
tiden de bor ved internatet, og er en forutsetning for at elevene skal få lov til å bo hos oss.  
 
Mat 
Medberegnet i leieprisen 
inkluderer lunsj og middag i 
ukedagene, hele skoleåret. KV 
har en egen kokk som står for 
disse måltidene. Elevene som 
spiser middag i kantina (alle på 
elevhjemmet) må være med å 
vaske opp og rydde etter 
middagene på rotasjon  
 
 
Forsikringer  
Skolen har ulykkesforsikring for elvene som gjelder når elevene oppholder seg på skolen 
eller er på turer i regi av skolen. Ved skoletur må elevene selv tegne reiseforsikring.   
Skolen fraskriver seg ethvert ansvar for personlige eiendeler. Disse må forsikres/er forsikret 
gjennom foresattes innboforsikring så lenge eleven er en del av familiens faste husstand, 
dvs. ikke har meldt flytting. Husk at du må låse rommet når du forlater det.  
 
Ferier og besøk 
Ved avvikling av ferier holder internatet normalt stengt. Beboerne har da ikke tilgang til 
internatet før dagen før skoleoppstart. På enkeltfridager/helligdager vil elevhjemmet 
normalt være åpent. Vi ønsker familie og venner hjertelig velkommen til å besøke elevene i 
løpet av skoleåret. I helgene er det åpent for overnattingsgjester også.   
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Hva trenger elevene å ta med og hva er på rommet?  
 
Alle hybler er møblert med seng, pult, stol, skap, nattbord og speil. 
Dyne, pute, sengetøy, håndklær, sovepose, liggeunderlag, vaskepulver og leselampe må du 
ha med selv. Du kan også innrede rommet mer om det er ønskelig.  
Internatet stiller til rådighet med enkelt kjøkkenutstyr som er tilgjengelig, og har som regel 
fullt utstyrt kjøkken fra tidligere elever. Utover dette må beboerne supplere med ytterligere 
kjøkkenutstyr om noe mangler. 
 
Dagsrytmen ved internatet i hverdagene:  
08.20               Oppstart første undervisningstime på skolen 
11.30               Felles lunsj i kantina       
16.00   Middag i Filadelfia kantinen (mandag t.o.m fredag) Elevene er på oppvask 
17-00 – 19.00 Ettermiddagsro (mandag – torsdag). I denne tiden skal det være ro på 

elevhjemmet, slik at beboerne kan 
jobbe med lekser og andre 
skoleforberedelser.  

19.00-22.30 Fritid og kveldsaktiviteter   
22:30-23:00  Innetid og romtid (kveld før 

skolen). Hver elev er inne på 
rommet sitt for natten. Fra 23:00 
skal hver elev oppholde seg på sitt 
eget rom.  

 
Dagsrytme helg:  
I helgene er det som regel mange igjen på internatet, selv om noen også tar seg en tur hjem 
for helgen. Det er alltid muligheter for aktiviteter og sosialt.  
Det er få faste tidspunkter å forholde seg til, utenom fredag og lørdag da det er 
innetid/romtid kl. 00:00-00:30.  
 
Aktiviteter og tilbud 
  
Internatet ligger på området til Filadelfia Vennesla. Dette er et nært 
og rikt menighetstilbud for elevene våre. De har egne ungdomsmøter 
og flere aktiviteter gjennom hele året. Ellers er det mange 
fritidstilbud for KV-elever arrangert av miljøarbeiderne og andre 
tilbud i Vennesla for de som ønsker.  
 
 
 
 
 
 
 



KV – Kristen VGS Vennesla – «Kunnskap og begeistring»  

    

 
 
 
Obligatoriske samlingspunkter for alle på internatet:  

• «Internatmøte» (ca. annenhver uke) Her samles alle på internatet. Det vil bli tatt opp 
aktuell informasjon, hva som skjer osv.  

• Ukentlig informasjon tas under middager. 
• «Vasketime». En gang i uka til fastsatt tid ønsker vi at elevene vasker sine rom og 

fellesarealer sammen. 
 
Frivillige aktiviter:  

• Cirka hver uke har vi leksehjelp, der en voksen er tilstede for å hjelpe.  
• «Smågruppe» (Obligatorisk 3 ganger, deretter frivillig). Her samles man rundt en 

times tid og prater om livet, forskjellige tema med et ønske om å bli bedre kjent og å 
vokse. 

• I helgene og enkelte ukedager har vi 
bl.a, spillkveld, film, quiz, kakebaking, 
turer, osv. 

• Sosialt liv med de man bor sammen 
med  
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Hva er i nærområdet?  
Skolen og internatet ligger på et område som heter Vikeland, i 
utkanten av Vennesla sentrum. Coop Extra og Rema 1000 ligger rett 
over veien. Det er også et steinkast til bensinstasjonen og bakeriet. 
Det ligger to treningssentre i området vårt.  
 
Tar man en spasertur like ned til elva Otra, har man Vikeland 
hovedgård. Rundt hovedgården er det en stor flott gressplen, her kan 
vi bade, gjøre aktiviteter og spille ballspill. 
 

 
Vennesla sentrum er en 5 
minutters sykkeltur unna. I sentrum finner man 
kulturhuset som huser biblioteket. Bygningen har vunnet 
flere priser for god arkitektur, og er omtalt både nasjonalt 
og internasjonalt. Like utenfor sentrum finner vi en ny og 
flott svømmehall.  
De seneste årene har Vennesla blitt kjent for 
næringsparken Hunsfoss, som er et gammelt nedlagt 
fabrikkområde som nå blir gjort om til et moderne 
næringsområde, med alt fra konsertscene, sushi og en flott 
kafè.Her ligger vårt internat for VG2 og VG3 elever,  og 
miljarbeiderbolig.  

 
 
 
Kristiansand 
Vennesla er nabokommune til 
Kristiansand. Det er gode buss- og 
togforbindelser for å komme seg dit. 
Og skulle man ønske å ta turen til 
Kristiansand tar dette 10 minutter med 
NSB toget og 20 minutter med bussen. 
Det er mulig å kjøpe busskort som 
gjelder for hele Agder til en billig 
penge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


