
REGLEMENT FOR AULA – VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE  
 

Utleie: 

Lokalene kan leies fast for et bestemt tidsrom eller til enkeltstående arrangement. Leietaker må 

opplyse/legge fram plan for omfanget av arrangementet og hvilken form arrangementet skal ha. 

Planen må også angi tidspunkt for start og slutt for arrangementet. 

Vedkommende som står som leietaker er ansvarlig for å gjøre seg kjent med reglementet og 

branninstruksen. Ansvarlig leietaker må være over 18 år. 

 

Antall personer: totalt 700 personer 

Hele aulaen har totalt 483 sitteplasser 

Sal 1 inkl scene har totalt 216 sitteplasser 

Sal 2 inkl amfi har totalt 245 sitteplasser 

 

Ved teaterforestillinger varierer antall sitteplasser etter hvilket lyd- og lysoppsett forestillingen har. 

Vanligvis totalt 441 sitteplasser. 

 

Leietaker innhenter selv alle nødvendige tillatelser som f.eks tonoavgift fra myndighetene for 

avholdelse av arrangementet. (Brannvernberedskap og skjenkebevilling se egne punkt). 

Leietaker bærer selv ansvar for publikum og andre interessenter i forbindelse med arrangementet. 

 

Spesielle avtaler som leietaker påberoper seg i søknaden er kun gyldig dersom det er avtalt på 

forhånd og spesifisert i søknaden. 

 

Avbestilling: 

Endringer i leieforhold eller utleiedager som ikke skal benyttes, må avtales på nytt eller avbestilles, 

10 dager før leieperiodens start. Hvis ikke belastes leietaker for bestilt leietid. 

 

Vakthold: 

Leietaker er ansvarlig for: 

Stille med tilsynsvakter avhengig av arrangementets størrelse 

• Betale for ekstra vakthold hvis arrangementet krever det 

• Tilsynsvaktene har også ansvar for øvrige lokaler på skolen, hvis de er med i leieavtalen 

• Hvis leietakers fravær skulle medføre at skolen må innkalle ekstrapersonell, vil kostnadene 

for dette bli belastet leietaker 

 

Bemanning: 

Ved utleie vil en fra skolens driftsavdeling være tilstede. Denne personen har skolens fullmakt til å 

gripe inn overfor leietaker hvis det oppdages ulovligheter eller andre forhold som kan skade 

personer eller skolens inventar, utstyr og bygninger. 

 

Ved spesielle behov for leie utenom åpningstidene kan leietaker etter nærmere avtale med skolen, 

disponere lokalene uten at skolens driftspersonale er tilstede. Leietaker oppnevner en ansvarlig 

person som skal være tilstede mens øvingene foregår. Det skal være en og samme person under hele 

øvingsperioden. Leietaker er ansvarlig for at ingen uvedkommende kommer inn i skolens 

bygninger, samt at dører og vinduer er lukket og låst. 

 

Garderober: 

Garderobefasiliteter står til leietakers disposisjon uten ekstra kostnad. Garderober til øvingsformål 

må avtales særskilt. 



Lys-, lyd- og annet medbrakt utstyr: 

Leietaker er ansvarlig for å ordne forsikring på eget medbrakt utstyr som blir stående i skolens 

lokaler i leieperioden. Alt utstyr skal være i forskriftsmessig stand. 

 

Internett: 

Gjestenett kan bestilles hos IT på skolen. 

 

Spesialeffekter: 

All bruk av røykmaskin, åpen ild, pyroeffekter og lignende må avtales spesielt med utleier før 

arrangementet. Slikt utstyr skal håndteres av kvalifisert personell. Det er leietakers ansvar å søke 

brannvesenet i de tilfeller det er påkrevd, med kopi av søknad og godkjennelse til skolen. 

 

Skade: 

Lokalene og inventaret skal behandles med forsiktighet og forlates i den tilstand man fant det. 

Enhver skade på bygg, lokaler, inventar og utstyr skal dekkes av leietaker. Skader skal straks 

meldes til Verdal videregående skole v/driftsbetjentene. 

Ved uansvarlighet kan leietaker nektes adgang til aula ved senere anledning eller pålegges å dekke 

evt. skader. 

 

Renhold og opprydding: 

Leietaker skal rydde lokalene umiddelbart etter endt bruk. Stoler/bord/utstyr skal være plassert slik 

som utleier har gitt beskjed om. Er ikke noe avtalt, skal det være ryddet som når lokalene ble tatt i 

bruk. Leietaker skal feie gulvene i lokalene dersom arrangementet har medført betydelig 

tilsmussing av gulvene, samt tømme søppel til henvist plass. 

 

Aula og øvrige lokaler skal ryddes etter hver øvings- og spillekveld, slik at renhold kan 

gjennomføres på normal måte, og slik at skolen kan disponere lokalene til prøver og undervisning 

uten nærmere avtale. 

 

Kostnader på grunn av ekstra rydding og renhold belastes leietaker. 

 

Alarm: 

Det er ikke anledning til å oppholde seg i andre deler av bygningsmassen enn de som er med i 

leieavtalen. Disse områdene er tilkoblet alarmsentralen og ved utløsing av denne vil leietaker bli 

belastet et gebyr ihht prislisten. 

 

Brannforskrifter: 

Det er ikke lov å endre på branntekniske sikringstiltak i lokalene som leies. Leietaker plikter å sette 

seg inn i gjeldene sikkerhetsrutiner og branninstrukser for aulaen og evt. andre leiearealer. Leietaker 

plikter å rette seg etter pålegg gitt av brannvernleder. Leietaker plikter å påse at alle rømningsveier 

er åpne til enhver tid. 

Ved evt. overnatting skal ett tilleggsskjema utfylles og godkjennes av brannvernleder som 

videresender skjemaet med en søknad til kommunens brannvesen. Skjemaet (link til skjemaet) 

ligger på skolens hjemmeside. 

 

Parkering: 

Det skal kun parkeres på henviste plasser. Det er ikke tillatt å parkere mellom 

administrasjonsbygget og Verdalshallen. Dette området skal være forbeholdt bevegelseshemmede 

og ambulanse. Det er ikke tillatt å parkere på håndballbanen, pga at denne plassen brukes som 

oppsamlingsplass ved evt evakuering/brann. 



 

 

Røyking og alkohol: 

Verdal videregående skole er en røykfri skole. Leietaker skal opplyse sine medlemmer og 

publikum om dette. Ved lukkede arrangement må leietaker søke om ambulerende skjenkebevilgning 

for aula og vestibyle til Verdal kommune, med kopi av søknad og bevilgning til skolen. 

 
Servering:  

Servering skal foregå på henvist plass. Ekstra strøm i slike tilfeller må avtales spesielt og søkes om i 

kontrakten. 

 

Reklame og markedsføring: 

Reklame eller markedsføring i aula og øvrige lokaler skal det søkes om og kun settes på henviste 

plasser i samråd med skolen v/driftsbetjenten. 

 

Annet: 

Det er ikke tillatt å bruke aulaen til bygging og vedlikeholdsarbeid på medtatt utstyr som for 

eksempel kulisser og annet sceneutstyr. Interiørmessige endringer er heller ikke tillatt.  

Behov for endringer på sceneareal skal fremgå av søknaden og må godkjennes av skolen før tiltak 

igangsettes. 

 

Driftsbetjenten skal kontaktes når leieforholdet opphører. Utlånte nøkler skal leveres tilbake og det 

skal gjennomføres en befaring/evaluering over lokalene som er leid. Ved evt skader – se eget punkt. 

 

I hvert enkelt tilfelle skal det søkes på et eget søknadsskjema om leie av aula og øvrige lokaler. 

Leiekontrakten er først bindende når bekreftelse er mottatt fra skolen. 

 

Oppstår det tvist om bruken av aulaen, skal dette avgjøres av skoleutvalget ved Verdal 

videregående skole eller formannskapet i Verdal kommune. 

 

Ved brudd på reglementet kan leieavtalen opphøre. 

 

I søknadsskjemaet må det fremgå hvem som er stedfortreder hvis den som er hovedansvarlig ikke 

kan være tilstede under hele leieperioden. 

 

 

 


