
 

                                                                                                      

   

ELEVKONTRAKT 2021/2022                             
 
Navn:_________________________________________ (Bruk blokkbokstaver) 
 
Jeg tilhører gruppe/ klasse:______________________ 
 
NB! Adresseendring/flytting i løpet av skoleåret meldes skolen 
Kontrakten skal underskrives og leveres til kontaktlærer ved skolestart. 
  
Som elev ved Breivang videregående skole plikter jeg å sette meg inn i ordensreglementet og de verneregler 
som gjelder for Breivang videregående skole.  
I forbindelse med utlån av skolens utstyr og lærebøker forplikter jeg meg til følgende: 

• Ikke skrive med tusj/penn, bruke markeringspenn eller lignende i bøker 
• Levere bøkene/utstyret tilbake i ordentlig stand 
• Dersom jeg ikke leverer tilbake alle bøkene/utstyret, eller at de er uforholdsmessig mye slitt i forhold 

til tiden jeg har hatt dem, plikter jeg å erstatte bøkene/utstyret. 
 
Nøkkel til PC-skap og hengelås til garderobeskap kan lånes på skolen. Nøkkel /Lås må innleveres når jeg 
slutter på skolen. Dersom ikke nøkkelen/låsen blir innlevert, vil skolen måtte fakturere meg for kr 150/kr 
som er kostnaden ved å kjøpe ny nøkkel/lås. 
I forhold til sentrale bestemmelser og etter gjeldende satser, er jeg klar over at jeg er forpliktet til å betale for 
eventuelle materialpenger i forbindelse med undervisning.  Se  www.breivang.vgs.no  
 
Jeg er kjent med at situasjonsbilder av elever, i skolerelatert aktivitet, publiseres på skolens nettside og i sosiale 
medier. Skolen vil informere og innhente muntlig samtykke ved fotografering, men ta kontakt dersom uønsket 
publisering skulle oppstå. Jeg er kjent med at personopplysninger lagres i skoleadministrative systemer og 
biblioteksystemer som er underlagt EUs forordning for personvern (GDPR). 
Jeg er inneforstått med bestemmelsene i reglementene som gjelder for Breivang videregående skole. Som elev 
aksepterer jeg mitt økonomiske ansvar overfor skolen. 
 
____________________________________________________ 
Dato/elevens underskrift  
 
____________________________________________________ 
ELEVENS NAVN MED BLOKKBOKSTAVER 
  
For elever som ikke er fylt 18 år: 
Foreldrenes erstatningsansvar. 
Erstatningsloven § 1-2 lyder slik: 
1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn 
eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse.  
2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen 
med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skadevolding.” 
 
 
____________________________________________________ 
Dato/ foresattes underskrift  
 
____________________________________________________ 
FORESATTES NAVN MED BLOKKBOKSTAVER 

http://www.breivang.vgs.no/
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