REGLER till hyreskontrakt
Regler elevboende på Forslundagymnasiet
Alla elever som hyr rum på Forslundagymnasiet förbinder sig att följa dessa regler.
I all vår verksamhet ska vi värna om miljön och tillsammans arbeta för att minska
energiförbrukningen.
Varje plats i elevboendet ger tillgång till:
• Möblerat rum för en person med tillgång till gemensamt kök, toalett och dusch samt utrymme för
att tvätta kläder. Vatten, el, sophämtning och internetuppkoppling ingår i hyran.
• Vardagliga förbrukningsartiklar såsom, diskmedel och städutrustning, glödlampor, toalettpapper
mm ska ingå i hyran.
Alkohol och droger
• Alkohol och andra droger får inte förekomma i elevboendet.
• Vid missbruk kontaktas ansvariga myndigheter samt att skolan agerar med föräldrakontakt.
Missbruk av droger/alkohol innebär en omedelbar avstängning från boendet.
• Rökning är inte tillåten inom skolan område, varken inomhus eller utomhus.
All rökning sker på anvisad plats.
Brandföreskrifter
Brandlarm är installerat på elevhemmet i varje sektionsbyggnad. Vid matlagning, användning av
mikrovågsugnen, brödrostar eller annat som kan orsaka rökutveckling måste man vara försiktig. Ifall
eleven på grund av ovarsamhet orsakar en brandutryckning debiteras eleven den kostnaden.
Brandregelföreskrifterna säger att inga skor eller kläder/lösa föremål får finnas i korridorer eller
trapphus på elevhemmet. Stearinljus är inte tillåtet på elevhemmet.
Ordningsregler
• De boende ansvarar själva för att det diskas och hålls rent i köken. Du tar själv med dig ditt eget
porslin och kokkärl, till exempel tallrik, kopp, bestick och kastrull.
• Ytterdörrarna till elevboendet ska alltid vara låsta.
• Efter klockan 22.00 ska det vara tyst i elevboendet så att de som vill kan sova. Ljudnivå på t.ex. tv,
stereo, dator och social samvaro ska alltid anpassas så att det inte stör övriga boenden.
• Varje elev är ansvarig för att inventarierna i det egna rummet och i de gemensamma utrymmena.
Möbler får inte flyttas mellan rummen och vid eventuell ommöblering av rummet ska
elevhemsföreståndaren vidtalas. Eventuella skador på elevhemmets inventarier och material
debiteras eleven.
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• Om något går sönder ska det anmälas till elevhemsföreståndaren snarast. Detsamma gäller om
det finns behov av underhåll, till exempel en kran som läker.
• Elevboende gäller måndag-fredag. Under loven är elevboendet stängt. Detta gäller även helger då
det ligger klämdagar och studiedagar i anslutning till helg.
• Rummet som du hyr är ett enkelrum. Skulle du någon gång vilja ha en övernattande gäst måste du
ordna gästintyg av elevhemsföreståndaren/ fritidsledaren. Detta gäller max 2 nätter per månad.
Du som hyr rum i hundkorridoren får inte hyra extra madrass av skolan för övernattande gäst.
Gäst som inte ska övernatta ska lämna elevboendet senast klockan 22.00.
• Det är inte tillåtet att ha djur på elevhemmet förutom i hundkorridoren där du ansöker om den
typen av rum vid ansökan om boende på elevhemmet. Dessa platser gäller för de elever som har
valt djur/hund i sin utbildning. Då platserna är begränsade till 13 rum så är det kösystem om
platsbrist uppstår. Se speciella regler för hund på elevhemmet.
Det finns möjlighet att hyra in sitt smådjur för 200 kr/termin (dock inte katter och hundar) i
djurbaracken på skolan. Vid helger och lov måste djuren tas hem.
Varje elev ansvarar för sina personliga tillhörigheter och att rum hålls låst då eleven inte vistas på
elevboendet. Eleven ansvarar för att rummet hålls rent och snyggt samt att det inte pryds med
stötande bilder och texter.
Arbetskläder och ridkläder ska förvaras i tilldelat skåp i elevboendets omklädningsrum och får inte
tas med till rummet eller korridoren.
Städning
• Samtliga utrymmen ska hållas väl städade under läsåret. Alla hjälps åt att dela på de
gemensamma sysslorna som disk, städning och ordning.
• Städning och sophantering/sortering ska ske efter de anvisningar som finns i elevkorridoren.
Speciella regler finns för boende i hundkorridoren.
Tillsyn
• Ansvarig för elevhemmet samt rektor på Forslundagymnasiet äger rätt att öppna rummet
tillsammans med hyresgästen, till exempel vid misstanke om droger eller vid sjukdom.
Försäkringar
• Eleven rekommenderas att ha en gällande hemförsäkring med allriskförsäkring.
Regelbrott
Om elevboendets regler inte följs medför det en skriftlig varning och kontakt tas med
vårdnadshavare/förälder. Eleven ges först möjlighet att själv meddela sina vårdnadshavare/förälder
om det som inträffat, därefter tar skolan även en kontakt.
Regelbrott som härrör sig till alkohol och droger innebär alltid att eleven avstängs från boendet utan
förvarning.
Vid upprepning av regelbrott blir eleven avstängd från elevboendet och måste direkt flytta till
annat boende. Skolan tar förnyad kontakt med vårdnadshavare/ förälder.
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