Oslo kommune
Utdanningsetaten
Kuben videregående skole
Kontrakt mellom Kuben vgs. og elev med foreldre/foresatte 2DEB
(Englandsklassen) 2018/19
Kuben videregående skole sender årlig en Vg2 data og elektronikklasse til Bournemouth and
Poole College (BPC) (Englandsklassen). Ved fullførelse av skoleløpet ved BPC mottar elevene
et diplom og senere et B-TEC fra colleget. Klassen returner deretter til Kuben vgs. og tar de
ordinære norske eksamenene for Vg2 data og elektronikk. Kurset er tilpasset norske læreplaner.
Som deltager i 2DEB ved Bournemouth and Poole College godtar elev og foreldre/foresatte
følgende:
1. Skoleåret
1.1. Skoleåret startes og avsluttes på Kuben vgs. sammen med ordinære elever.
1.2. Oppholdet ved BPC varer i 9 måneder med avreise onsdag 5. september 2018 og
hjemreise trolig onsdag 15. mai 2019.
2. Bolig
2.1. Innkvartering skjer hos vertsfamilier i enten Bournemouth eller Poole.
2.2. Vertsfamiliene koordineres av BPC.
2.3. BPC bestemmer hvem som bor sammen med hvem og hvor, men tar hensyn til
elevenes ønsker så langt det er mulig.
2.4. Eleven plikter å følge BPCs Homestay Agreement, og husreglene til sin vertsfamilie.
Hvis disse brytes kan eleven risikere at vertsfamilien ikke vil huse ham/henne, og at
BPC ikke vil flytte de til en annen familie. Eleven må da avbryte oppholdet og sendes
hjem.
2.5. Inkludert i betalt egenandel er delt rom (enerom koster ekstra), to måltider om dagen i
ukedagene; frokost og middag, og i tillegg lunsj i helgene om man er hjemme. Videre
er håndklær, sengetøy og ukentlig klesvask inkludert.
2.6. Eleven må selv dekke andre matinnkjøp, busskort, mobiltelefon og lommepenger.
2.7. Eleven kan ikke bo hos vertsfamilien i juleferien.
2.8. Ved bytte av vertsfamilie gjelder BPCs regler. Se Homestay Agreement.
3. Reise
3.1. Innbetalt egenandel dekker to flyreiser til og fra Heathrow, og transport mellom
Heathrow og Bournemouth/Poole. Lokaltransport til og fra Gardermoen dekkes ikke.
3.2. Flyreisene som dekkes bestilles av Kuben vgs. og inkluderer utreise i september med
retur til Jul, og utreise i januar med hjemreise i midten av mai. Annen reiseaktivitet
dekkes ikke av egenandel.
4. Forsikring
4.1. Elevene må være forsikret under hele oppholdet.
4.2. Elev med foreldre/foresatte sørger selv for at eleven er forsikret. Kuben vgs. kjøper
ikke forsikring til eleven.
4.3. Elev med foreldre/foresatte skal selv sørge for at eleven har med seg Europeisk
Trygdekort som fås gratis fra Helfo Norge. Dette benyttes ved legebesøk i England.
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5. Egenandel
5.1. Egenandel er på kr 110 000,- for elev i dobbeltrom. Elev i enerom betaler økt husleie
på kr 150,- pr uke.
5.2. Kuben vgs. fakturerer foreldre/foresatte egenandelen som følger:
Depositum kr 3 000,- (betalt av alle i mai)
Oktober 2018
kr 52 000,- (54 250,- for de på enerom).
Januar 2018
kr 55 000,- (58 000,- for de på enerom).
6. Avbrutt opphold
6.1. Kuben vgs. kan ikke garantere plass i ordinær klasse i Oslo for elev som avbryter
oppholdet, uansett grunn.
6.2. Ved avbrytelse av oppholdet må elev/foreldre/foresatte dekke egen hjemreise.
6.3. Hvis eleven blir sendt hjem grunnet brudd på reglement/kontrakt/engelsk lov, vil i
hovedsak ingen egenandel bli refundert eller frafalt. Dette vil bli vurdert fra sak til sak.
6.4. Hvis eleven selv velger å avbryte oppholdet (grunnet mistrivsel, sykdom eller annet)
skjer følgende:
6.4.1. Hvis Kuben vgs. og BPC får beskjed innen uke 38 refunderes skolepenger,
minus depositum, betalt flybilletter og betaling av vertsfamilie ut oppsigelsestiden.
6.4.2. Hvis oppholdet avbrytes før Jul vil depositum og høstterminen ikke refunderes,
men det vil ikke bli sendt ut faktura for vårsemesteret.
6.4.3. Hvis oppholdet avbrytes etter Nyttår vil hele egenandelen måtte betales og
ingenting refunderes.
7. Oppførsel
7.1. Reglementet for Kuben vgs. og skolereglementet for BPC gjelder i sin helhet under
oppholdet, og det fremheves spesielt at det ikke er tillatt med noen form for rusmidler,
inklusive alkohol om man er under 18 år.
7.2. Brudd på vertsfamiliens reglement, BPC Housing eller BPCs skoleregler kan føre til
utvisning fra vertsfamilien eller skole, hvilket i verste fall kan føre til hjemsendelse.
7.3. Eleven skal være en god representant for Kuben vgs. og Norge, og skal ha en oppførsel
som samsvarer med dette. Under reisen og under hele utenlandsoppholdet skal eleven
forholde seg til vertsfamilien og BPC Housing som foresatte og rette seg etter instruks
fra disse. Det samme gjelder i forhold til representanter fra Kuben vgs. når disse er til
stede.
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