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LEIEKONTRAKT SKOLE
Ø Leietaker skal tilbakeføre lokalene i samme forfatning som
ved overtakelse av leieforholdet. Det tas bildet av lokalet
ved ankomst.
Ø Søppel tas ut og kastes i egen avfallscontainer ved skolen.
Ø Røyking innendørs er selvfølgelig forbudt.
Ø Leier plikter å gjøre seg kjent med de
brannsikkerhetsmessige forhold i bygget og kjenne til
rømningsveier og slukkeutstyr.
Ø Leietaker forplikter seg til å erstatte ødelagt inventar, løsøre
og utstyr som er en konsekvens av utleieforholdet.
Ø Klasserommet skal kontrolleres av vakt før laget forlater.
Vakt samt ansvarlig lagleder signerer ut fra rommets
tilstand.
Ø Hvis klasserom ikke vaskes belastes lag med kr 2000,- som
faktureres etter turneringen.
Ø Mange klasserom er utstyrt med smartboardtavler. Hvis
disse blir ødelagt medfører dette erstatningsplikt for laget I
den størrelsesorden tavla koster å erstatte.
Ø Ved dusjing uansett sted. Det skal være en voksen tilstede.
Dette fordi det gjentatte ganger har vært gjort hærverk i
garderober.

ORDENS REGLEMENT
Ø Det skal være ro og orden på skola til enhver tid. Inne
som ute.
- Det innebærer ingen løping eller herjing på
klasserom eller i ganger.
- Ingen ballaktivitet etc inne på skolen.
- MERK. Det skal alltid være en voksen tilstede
i klasserommet så lenge det er barn tilstede.
Ø All aktivitet som kan skade skolens materiell er forbudt.
Ø Det er ikke tillatt å benytte skolens eiendeler. Dette være
seg tv, datamaskiner etc.
- Det er ikke tillatt å ta seg inn på andre rom enn de
laget har fått tildelt. Låste rom skal forbli låst.
- Fotballspill skal skje i ballbingen ved Skistua skole,
utenfor gymsal ved Parken og i ballbingen ved
Frydenlund barneskole.
- Ro klokken 2300.
- Det er selvfølgelig ikke tillatt å ferdes på noen av
skolens tak. På parken er tak lett tilgjengelig, men
dette er strengt forbudt.
Ø Lagleder er ansvarlig for at reglementet følges opp.
Ø Overtredelse vil medføre erstatningsplikt overfor eier og/
eller utleier.
Reglementet er lest:
__________________________________
(sign)
Kontaktperson overnatting er:
Lene Hagen

958 80074

VÅRE SKOLER
Ø SKISTUA BARNESKOLE
Beliggende oppe ved slalombakken.
Skole med ca 14 klasserom + 1 gymsal.
10 oppstillingsplasser for campingvogn med strøm.
Dusjfasiliteter på skolen.
Ø OSCARSBORG SKOLE
Beliggende i sentrum.
Skole med ca 8 klasserom + 1 gymsal.
Noen få campingvognplasser, men ikke organisert med strøm.
Dusjfasiliteter på skolen.
Ø FRYDENLUND BARNESKOLE
Beliggende på Frydenlund, ikke langt fra stadion.
Skole med ca 17 klasserom + 1 gymsal.
20 oppstillingsplasser for campingvogn.
Dusjer på Idrettens hus 100 meter unna.
Ø FRYDENLUND VIDEREGÅENDE SKOLE
Beliggende på Frydenlund, ikke langt fra stadion.
Skole med ca 20 klasserom.
10 oppstillingsplasser for campingvogn.
Dusjer på Idrettens hus 50 meter unna.
Ø FRAMNES
Beliggende på Framnes, 1 km unna stadion.
Skole med ca 16 klasserom .
20 oppstillingsplasser for campingvogn.
Dusjfasiliteter på skolen.
Ø ANKENES
Beliggende på Ankenes.
Skole med ca 15 klasserom.
Ca 20 oppstillingsplasser for campingvogn.
Dusjfasiliteter rett ved skolen.

