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Ordningsregler för dig som bor på 
Kvinnerstagymnasiets elevhem 
 

Inackorderingen förutsätter att eleven följer de regler som gäller för 

skolans elevhem, så att hen inte inkräktar på de övrigas rättigheter 

eller äventyrar deras trevnad och hälsa. Att bo på elevhem kräver 

att man är ”internatmogen” och att man sköter sina studier, städar 

upp efter sig, visar respekt och hänsyn och i övrigt följer 

ordningsreglerna.  

Tider 

Mellan kl. 22.30 och 07.00 skall det vara tyst och stilla på 

elevhemmet. 

Du bor på elevhemmet måndag–fredag. Det är inte tillåtet att bo 

där över helger och lov. Du ska anlända till elevhemmet måndag 

morgon.  

Om du har stalltur eller mycket lång resväg hem, kan du få tillåtelse 

av elevhemsföreståndaren/fritidsledaren att övernatta söndag–

måndag. Förfrågan görs senast fredag lunch. För omyndig elev skall 

vårdnadshavaren kontakta elevhemsföreståndaren för att 

godkänna övernattningen.  

Gäster 

Om du har gäster, ska de lämna elevhemmet senast kl. 22.00. Du 

ansvarar för att gästerna följer de regler som gäller. 
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Husdjur 

Det är inte tillåtet att ha djur på elevhemmet (med undantag för 

burdjur/hund i anvisat hus). 

Ansvar 

Att bo på elevhem kräver att du är mogen för ett eget ansvar i eget 

boende. 

Bilkörning 

Biltrafik på skolområdet är förbjuden. Parkering sker på anvisade 

parkeringsplatser och för personal och elever bara på särskilt 

anvisade parkeringsplatser. Det är inte tillåtet att sladda eller att köra 

på gräsmattor. Högsta tillåtna hastighet på skolområdet är 30 

km/tim. 

Rökning 

Rökning är inte tillåten inomhus på elevhemmen, utan endast 

utomhus på anvisade platser. Rökelse på rummen är inte heller 

tillåtet.  

Alkohol och andra droger 

Det är inte tillåtet att förvara, inneha eller vara påverkad av alkohol, 

narkotika eller andra droger i eller utanför elevhemmet eller på 

skolområdet. NOLLTOLERANS GÄLLER! 

Skadegörelse 

Skador och fel som uppstår på ditt rum och gemensamma 

utrymmen ska genast rapporteras till vaktmästeriet.  Vid brådskande 

åtgärd inne i rummet som kräver åtgärd av entreprenör har vi 

tillåtelse att gå in i rummet med nyckel.  

När din tid på elevhemmet är över, är du ansvarig för att lämna ditt 

rum i det skick det var när du flyttade in. Om det finns några skador 

kommer du att få betala dem via en faktura.  

Elektronik 

När du lämnar ditt rum ska tv/radio/musikanläggning stängas av och 

dörren låsas. 

Borttappad nyckel 

Du kvitterar ut en nyckel vid inskrivningen. Borttappad nyckel innebär 

byta av cylinderlås och en kostnad om 1000 kr. 
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Städning/hygien 

Arbetskläder som används i stallar, verkstäder och praktiskt arbete 

ska förvaras i skåp på hygienavdelningen. 

Avfall läggs i avfallskärlen utanför elevhemmet. 

Åtgärder vid överträdelse av regler 

Om omyndig/myndig elev missköter sig tas alltid kontakt med 

elev/vårdnadshavare. Skolan kan komma att utfärda skriftlig varning. 

Vid upprepade och/eller grova överträdelser riskerar såväl myndig 

som omyndig elev att bli uppsagd från elevhemmen vilket 

hyresnämnden beslutar.   

 

Elevens namnteckning    

 

____________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

____________________________________________________________ 

 

 Vårdnadshavarens namnteckning  

 

_______________________________________________________ 

 

 

 Namnförtydligande  

 

___________________________________________________________ 

 

 


