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415 – Parkering ved Dalane videregående skole 
 

Retningslinjer for parkering ved Dalane videregående skole ble vedtatt i ledermøtet 09. juni 2016.  

 

Før vedtak ble fattet, hadde følgende organer ved skolen behandlet høringsutkastet og kommet med 
innspill i saken: 
 

- Elevrådet og elevrådsstyret 

- Arbeidsmiljøutvalget 

- TU (repr. for de ansattes organisasjoner) 

- Skolemiljøutvalget  

- Skoleutvalget  

 
 

1. Generelle parkeringsregler 
 

a. Parkeringsområdene er skiltet og merket slik at det fremgår hvem som kan benytte disse 
områdene. 

 

b. Det er ikke tillatt å parkere utenfor oppmerket parkeringsplass. 

 

c. Traktor eller ATV (firhjuling) er ikke tillatt på parkeringsområdene. 

  

d. Mopeder/motorsykler parkeres på egne rekker på parkeringsplassen ved Eiegubben eller på 
«Trekanten». 

 

e. Biler som skolens ansatte har, skal ha oblat (merke i frontruten) som tegn på godkjent 
parkeringstillatelse.  Dette gjelder både på parkeringsplassen ved hovedbygget og ved 
Eiegubben. 

 

f. Kjøretøy som er parkert utenfor oppmerket parkeringsplass, kan bli ilagt gebyr eller bli 
fjernet for eiers regning. Det samme gjelder for kjøretøy som faller utenfor 
parkeringsreglene. 
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2. Ved hovedbygget 
 

a. Noen parkeringsplasser reserveres og merkes med skilt – disse skal ikke brukes av andre 
enn de som kommer inn under skiltreglene: 
 

i. For bevegelseshemmede (2 plasser) 
ii. For besøkende (5 plasser) 

iii. For el-bil (2 plasser) 
iv. For vaktmester og rektor (2 plasser). 

 

b. Besøkende må ha godkjenning for å bruke reserverte plasser. (Henvendelse i resepsjonen 
ved ankomst.) 
 

c. Resterende parkeringsplasser (49 plasser) er tilgjengelig for ansatte, den som kommer 
først, får velge sin plass. 

 

 

3. Ved Eiegubben 
 

a. Denne parkeringsplassen disponeres av både ansatte og elever. 
 

b. Parkeringsplassen er inndelt i tre soner, det er skiltet hvem som kan bruke hver av 
sonene. 

 

i. Moped-/motorsykler disponerer én sone. 
ii. Ansatte disponerer én sone (30 parkeringsplasser). 

iii. Elever disponerer én sone (28 parkeringsplasser). 
 

3. Ved Sjukehusveien 9 (Privathuset Eiegubben) 
 

a. Det disponeres 2 parkeringsplasser: 
 

i. Oppfølgingstjenesten (OT): 1 plass 
ii. Helsesøster: 1 plass 

 

b. Parkeringsplassene er merket med skilt.  
 

c. Annen parkering her er ikke tillatt. 
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5. Kunngjøringer 
 

a. Retningslinjene for parkering kunngjøres på Dalane videregående skoles hjemmeside. 
 

b. Parkeringsplassene skiltes. 
 

6. Brudd på parkeringsreglene 
 

Det kan føre til at kjøretøy blir ilagt gebyr eller blir fjernet for eiers regning. 

 

 

7. Iverksetting 
 

Retningslinjene for parkering gjelder fra og med 01.08. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Dalane vg. skole, den 1. august 2016 

 

 

Aslaug Undheim  

rektor 

 


