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Velkommen til Mandal! 
 

Vi håper at oppholdet i Mandal skal bli utbytterikt på alle måter. Under følger en orientering 

om praktiske forhold samt noen enkle regler som vil gjøre oppholdet triveligere for alle. 

 

Vaktkontor 

Alle skoler har vaktkontor hvor dere får informasjon om det meste. Vakten er alltid på skolen. 

 

Låsing og vinduer 

Når dere forlater rommet kontakter dere vakten som låser døren. Husk å lukke vinduene før 

dere forlater rommet. Hoveddørene er åpne om dagen men låses mellom kl 2400 og kl 0630 

om natten. Ikke lås opp dører som er låst uten avtale med vakten. 

 

Måltider 

Frokost, mellom 07:00-09:30, serveres i kantina på Mandal vgs (ved vaktkontoret). Følg 

instruksjonene i matsalen. 

 

Kaffe 

Kaffe til ledere er gratis og fås på vaktrommet på skolen. 

 

Dusj 

Dusjing foregår i idrettsparken. Lagene kan bruke garderobeanlegget der. I tillegg  finnes et 

begrenset antall dusjer tilgjengelig på Mandal videregående skole. Kontakt vaktkontor for mer 

informasjon. 

 

Ro og orden 

Lederne har ansvar for at lagene holder seg i ro på rommene. Ta hensyn så det blir nattero! 

Prøv å holde orden på rommene, da blir det triveligere for alle! Vi oppfordrer alle til å bruke 

enkle luftmadrasser av hensyn til plass. Pass på verdisaker på skolen.  

 

Utstyr 

Utstyr (PC, videokanoner m.v.) skal IKKE brukes. Noe utstyr er sikret med bevegelsesalarm 

og vil ”hyle” med 120 desibel!! Inventar og utstyr som ødelegges vil kreves erstattet. 

 

Kiosksalg 

I vaktrommet kan dere kjøpe fra et lite utvalg kioskvarer.  

 

Parkering 

Det er store parkeringsplasser ved Blomdalen skole og på Mandal vgs. Bussene må parkere på 

Mandal vgs og vest for Karriere Lindesnes. Det er også mulig å parkere på "skolesiden" i 

Kallhammerveien.  

 

Røyking 

Det er forbudt å røyke på skolens område.  

 



 

 Informasjon til lagene                                                                                                 

 

 

 

Brannvakter 

Vi trenger ikke ledere til å gå brannvakter. Forutsetningen for dette er at alle ledere gjør seg 

kjent med branninstruksen, nærliggende slukkeutstyr (brannslanger) og eventuelle manuelle 

brannmeldere (i bygg hvor det ikke er brannmeldere tilknyttet brannsentralen i klasserom). 

Alle må også fylle ut navnelister med romansvarlig som leveres underskrevet til vakten som 

legger listene i vaktpermen. På hver dør skal det henges en lapp med antallet som overnatter i 

rommet. Det er brann- eller røykvarsler i alle rom. 

 

 

Regler for oppholdet 

 

Vær vennlig å følge disse reglene: 

 

1. Følg nøye tidspunktene for rosignal, måltider og ellers andre programposter 

2. Inventar og skolebygninger må behandles pent. Utstyr som er plassert på skolene skal 

ikke brukes. 

3. Røyking er forbudt på skolens område.  

4. Søppel og rester etter måltider legges i søppelcontainere som er plassert ved skolene. 

5. Ikke utsett naboer for unødig støy. 

6. Bading er det enkelte lag sitt ansvar. 

7. Lagenes ledere er ansvarlig for ro og orden. 

 

 

Husk at ditt lag representerer ditt hjem, ditt lag og ditt hjemsted! 

 

Vaktrommet er bemannet døgnet rundt – henvendelse i vaktrommet ved behov. 

 

 

 

 

 


