Ordningsregler och kontrakt för elevboende på
NaturNära
Inackorderingen förutsätter att eleven följer de regler som gäller för elevboendet så att
han/hon inte inkräktar på de övrigas rättigheter eller äventyrar deras trevnad eller
hälsa. Att bo på elevhem kräver att man är ”internatmogen”, dvs. att man t.ex. sköter
studierna, städar upp efter sig, visar respekt och hänsyn och i övrigt följer
ordningsreglerna.
RUMMET
• Rummet uthyres möblerat. Inventarier ska vara i samma skick vid utflyttning som vid
inflyttning. Det finns acceptans för normalt slitage.
• Täcke, kudde och gardiner ingår inte i rumsinventarierna.
• Av säkerhetsskäl är det absolut förbjudet att ha levande ljus eller handha eld på elevhemmet.
• Vid avsiktligt eller oaktsamt falsklarm debiteras den boende för Räddningstjänstens
utryckning, för närvarande ca 6000 kr.
• TV, fasta datorer, stereoapparater, lampor ska stängas av eller släckas när de inte används.
• Mobilers/Surfplattors/bärbara datorers – enhetsladdare eller annan likvärdig produkt som
riskerar att bli varm ska dras ur direkt efter produkten är fulladdad. Under laddning får dessa
icke vara i kontakt med lättantändligt material såsom tyg mm.
• Internatpersonal samt vaktmästare har rätt att gå in i rummet vid behov. Ex. besiktning,
störning, kontroll, reparation och besök hos sjukanmäld. Detta ska ske på ett sådant sätt att
största hänsyn tas till elevens integritet.
• Eventuell ommöblering får inte blockera vägguttag, kontakter och/eller element. I övrigt
skall rummet återställas i samband med flyttstädningen inför utflyttning.
STÄDNING
• Veckostädning av gemensamma utrymmen sköts av den boende enligt uppgjort städschema.
Detta sätts upp på anslagstavlan. Området ska hållas fint hela veckan.
• Eleven skall bidra till trivsel i gemensamma utrymmen genom att kontinuerligt plocka
undan efter sig samt ta bort nytorkade kläder från tvättstugan.
• Arbets- och djurstallskläder/skor ska förvaras i källaren i anvisade skåp eller annat hänvisat
utrymme.
• Städkontroller av allmänna utrymmen görs av vaktmästare sista dagen innan helg med start
kl. 10.00.
• Ytterskor får inte användas inne i elevhemmet utan ska placeras vid ytterdörren.
• Inför varje lov ska rummet vara städat i enlighet med respektive lovs instruktioner.
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• Vid ICKE godkänd utflyttningsstädning och sommarlovsstädning faktureras en städavgift på
600 kr/rum och/eller 600 kr/allmänt utrymme.
TYSTNAD
• Mellan kl. 21.45 och kl. 07.15 ska eleven iaktta tystnad på elevhemmet och inom skolans
område. Även under övrig tid tas hänsyn.
• Personer som inte är inackorderade på skolan ska lämna område senast kl. 21.30.
HÄLSA
• Vid sjukdom kontaktas skolans husmor som avgör tillståndet och om läkarvård behövs. Sjuk
elev ska skyndsamt ombesörja sin hemfärd. (om möjligt)
BILKÖRNING
• Grundregeln är att fordon (undantagsvis cykel) inte får framföras på verksamhetsområdet.
Parkering sker endast på parkeringsplats.
HEMRESOR & RESOR TILL AFFÄR
•
•
•

Personal på skolan hämtar och skjutsar elever till tåget i Vallsta, måndag och fredag
efter gällande tidtabell
Handelsturer till Arbrå och Vallsta görs ca 2 ggr/vecka. Då kan elev boka plats eller be
om att få handlat.
Med buss 51 kan elev åka och handla själv efter skolan slut till Arbrå och Bollnäs

HUSDJUR
• Husdjur är ej tillåtna (inga undantag ges)
• Enligt skollagen är det dygnet runt förbjudet att röka i anslutning till och på skolområden.
Detta gäller även hela området runt elevboendet
ALKOHOL OCH ANDRA DROGER
• Det är absolut förbjudet att inneha, förtära eller uppträda alkohol- eller drogpåverkad inom
hela verksamhetsområdet. Vid misstanke om påverkan bereds den boende möjligheten att
genom provtagning bevisa sin nykterhet. I övrigt gäller skolans Drogpolicy.
GÄSTER
• Varje boende elev ansvarar för sina gäster samt att dessa följer gällande regler.
• Av säkerhetsskäl måste elev, som önskar låta utomstående gäst att övernatta, senast dygnet
före skriftligen fått sin övernattningsansökan beviljad.
SKADA
• Skador/olyckshändelser rapporteras omedelbart till internatföreståndare samt via felanmälan
till vaktmästeriet.
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• Vid vårdslöshet eller annan skadegörelse är den boende ersättningsskyldig. Den boende
riskerar även att bli uppsagd från elevhemmet med omedelbar verkan.
• Rumsinnehavaren är även ansvarig för skadegörelse som uppstått om rummet lämnats olåst.
BORTTAPPAD NYCKEL
• Kostnad för borttappad nyckel är 400 kr. Kostnaden ersätts av den boende. Om hela låset
måste bytas tillkommer en avgift på 800 kr, exklusive ytterligare en extra nyckel a 400 kr.
• I händelse av att jourpersonal blir tvungen att komma och låsa upp under helgen
(exempelvis om den boende glömt nyckeln hemma) debiteras en avgift på 600 kr.
STÖLD
• Förebygg genom att: 1. Märka upp dina kylskåps- och frysvaror, kläder och skor. 2. Ha
alltid rumsdörren låst när du lämnar rummet. 3. Alltid se till att elevhemmets ytterdörrar är
stängda.
• Vid stöld av privatägda saker, gäller egentecknad hemförsäkring.
ÅTGÄRDER VID ÖVERTRÄDELSE AV REGLER
En grundförutsättning för att man ska bli erbjuden möjligheten att hyra rum på NaturNära är
att man som boende klarar av att respektera och följa ovanstående överenskomna regler.
• Om omyndig eleven missköter sig tas alltid kontakt med vårdnadshavare.
• Elevboendet utfärdar muntliga och skriftliga varningar alternativt avstängning från
elevhemmet i relation till överträdelsens art. Vid upprepad och/eller grov överträdelse riskerar
såväl myndig som omyndig elev att bli uppsagd från elevboendet för resten av studietiden.
Detta avgörs i varje specifikt fall av internatföreståndare.
• Omedelbar avstängning verkställs om eleven innehaft, förtärt eller varit påverkad av alkohol
eller andra droger på verksamhetsområdet.
• Att ertappas med stöld innebär omedelbar avstängning från elevhemmet.
• En elev som är avstängd från internatet äger under avstängningsperioden inte tillträde till
elevhem. Avdrag för hyra görs INTE under avstängningstiden

Hyreskontrakt
• Kontraktet avser boende i möblerat enkel/dubbelrum/trippelrum på NaturNära elevboende.
• Kontraktet gäller under terminstid. Under lov ska den boende resa hem. ( undantag gäller
för dig med egen häst)
• Om eleven blir myndig under avtalsperioden skall avtalet förnyas skyndsamt.
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• Ansökan om övernattning av gäst samt helgvistelse måste beviljas av internatföreståndare.
Ingen jourverksamhet förekommer under helgerna.
• Hyran betalas av kontraktsskrivande vårdnadshavare till dess att eleven nått myndig ålder.
Detta sker månadsvis utan anmodan till BG: 565-0478
• Förfallodag är den 5:e i varje påbörjad månad. För augusti betalas hyran samtidigt
med hyran i september.
• Utebliven hyresbetalning innebär samtidigt en uppsägning av rummet.
• Hyresvärden godkänner inte uthyrning i andra hand.
Hyra erläggs med 2400kr/månad (1200kr i augusti och juni)
Uppsägning av rummet Under pågående läsår är uppsägningstiden en månad (avser hel
kalendermånad). Lämna skriftligt meddelande på uppsägning av rum till
internatföreståndaren.
CSN ska även informeras.

Jag har tagit del av elevboendets ordningsregler och förstår och accepterar innebörden av
dem. Vidare har jag klart för mig att reglerna måste följas för att rum ska kunna erhållas på
NaturNära elevboende
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