
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Kuben videregående skole 

 

Kontrakt mellom Kuben vgs og elev med foreldre 

for 2DEB (MCAST-klassen) 2022/23 

 

2DEB (Vg2 datateknologi og elektronikk) ved Kuben videregående skole, Oslo, skal tilbringe 

majoriteten av skoleåret ved Kubens partnerskole Malta College of Arts, Science and Technology 

(MCAST). Som elev i 2DEB godtar elev med foreldre/foresatte følgende: 

 

1. Skoleåret  

1.1. Skoleåret startes og avsluttes på Kuben vgs. samtidig med ordinære klasser i 

Osloskolen.  

1.2. Oppholdet ved MCAST varer i cirka 8 måneder, med avreise søndag 25. september 2022 

og hjemreise trolig lørdag 13. mai 2023. 

 

2. Bolig og opphold 

2.1. Innkvartering skjer på CampusHUB, studentboliger ved Malta University. 

2.1.1. Kontakt og kommunikasjon med CampusHUB går hovedsakelig gjennom Kuben vgs. 

2.1.2. Kuben avgjør hvem som bor med hvem, men tar hensyn til elevenes ønsker så 

langt det lar seg gjøre. 

2.1.3. Eleven plikter å følge CampusHUBs orden og oppførselsregler. Hvis disse brytes 

vil eleven i første omgang få advarsler, men om disse ikke tas til følge kan eleven 

risikere å bli kastet ut. Eleven må da avbryte oppholdet og vil sendes hjem til Norge. 

2.1.4. Håndklær, sengetøy, enkle kjøkkenredskaper og koppestell er inkludert i leien og 

deles ut ved ankomst på CampusHUB. Ukentlig overflatevask av rom, bad og 

fellesområde er inkludert. 

2.1.5. Ved bytte av romkamerat eller romtype gjelder CampusHUBs regler. Man kan 

bytte romkamerat internt, men CampusHUB skal alltid være informert om hvem som 

bor hvor. 

2.1.6. Kun samme kjønn deler soverom og bad, men alle kan dele oppholdsrom/kjøkken. 

2.2. Eleven må selv dekke matinnkjøp, lokaltransport, mobiltelefon og øvrige lommepenger. 

2.2.1. Kuben og MCAST estimerer at kr 5 000 pr måned er nok til å dekke leveutgifter på 

Malta. 

 

 



3. Reise 

3.1. Kuben vgs. bestiller og betaler to flyreiser til og fra Malta. 

3.1.1. Dette gjelder utreise i september med retur til Jul, og utreise i januar med 

hjemreise i midten av mai.  

3.1.1.1. Kuben organiserer og betaler for transport mellom Malta Airport og 

CampusHUB i forbindelse med disse flyvningene. 

3.1.2. Andre reiser mellom Malta og Norge (evt annet land) som for eksempel i 

forbindelse med påskeferien, må organiseres og betales av eleven/foresatte selv. 

3.2. Reise mellom hjemmet og Gardermoen, eller lokaltransport innad på Malta dekkes ikke 

av egenandelen og organiseres ikke av Kuben vgs. 

3.3. Elevene som reiser i helger og ferier, innad på Malta eller utenlands, må selv sørge for å 

få tillatelse fra sine foresatte, og skal informere CampusHUB og Personal Coordinator 

Stefano Sicari om når og hvor de skal være borte.  

3.4. Foreldre må gjerne komme på besøk, men unngå utreisen til Malta i september. Da skal 

elevene følge program fra MCAST, CampusHUB og Kuben. 

3.4.1. Foreldre må organisere egen innkvartering og kan ikke bo med eleven på rommet 

på CampusHUB. 

 

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 

Helsetrygdekort (EHIC) som bestilles gratis fra helsenorge.no. Dette benyttes ved 

eventuelle legebesøk på Malta. 

 

5. Stipend og faktura 

5.1. Fult stipend fra Lånekassen antas å ende på cirka kr 127 000,- (borteboer-, skolepenge-, 

utstyr-, og reisestipend). 

5.2. Egenandelen dekker 2 x tur-returreiser Oslo – Malta, opphold på dobbeltrom eller 

enerom på CampusHUB med fasiliteter som nevnt i tidligere punkt, og undervisning på 

MCAST. Størrelsen på egenandelen fra Kuben er avhengig av flypriser og valutakurs, 

men totalen vil være mindre enn mottatt stipend fra Lånekassen. Unntatt er de som har 

enerom på CampusHUB. 

Egenandelen faktureres på følgende måte: 

- Høsten 2022: 50 % reiseutgifter, 50 % bolig og 100 % undervisning 

- Nyåret 2023: 50 % reiseutgifter og 50 % bolig 

 

 



6. Avbrutt opphold 

6.1. Kuben vgs. kan ikke garantere plass i ordinær Vg2 datateknologi og elektronikklasse i 

Oslo for elev som avbryter oppholdet på Malta, uansett grunn. 

6.2. Ved avbrytelse av oppholdet må elev/foreldre/foresatte dekke egen hjemreise, evt. 

endringsgebyr hvis eleven kan benytte returbillett bestilt av Kuben. 

6.3. Hvis eleven avbryter oppholdet (enten tvunget eller frivillig) skjer følgende:  

6.3.1. Hvis Kuben vgs. får beskjed innen avreise på høsten, vil faktura for høsten ikke 

sendes ut/ evt. refunderes, minus ikke refunderbare flybilletter. 

6.3.2. Undervisning på MCAST og opphold på CampusHUB er betalt fult ut ved 

skolestart, og vil ikke refunderes. Eleven vil heller ikke måtte tilbakebetale 

stipendandelen for dette til Lånekassen.  

 

7. Oppførsel 

7.1. Skolereglementet for Osloskolen og tilsvarende for MCAST gjelder i sin helhet under 

oppholdet. Det fremheves spesielt at det ikke er tillatt med noen form for rusmidler, 

inklusive alkohol om man er under 18 år, til tross for at lovlig alder på Malta er 17. 

7.2. Brudd på Osloskolens, MCASTs, eller CampusHUBs reglement kan i føre til nedsatt 

karakter i orden og oppførsel og i verste fall til utvisning og 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 CampusHUB og MCAST, og rette seg etter instruks fra disse. Det samme 

gjelder i forhold til representanter fra Kuben vgs. når disse er til stede. 

 

 

____________________________/__________________  

Sted/Dato  

 

______________________________________________________   

Elevens signatur      

 

_____________________________________________________  ___________________________________________________________ 

Foreldre/foresattes signatur 1   Foreldre/foresattes signatur 2 (valgfri) 


