
 

 

 
 

 

Allmän information om att bo på Forslunda Gymnasiets elevhem. 

 
I all vår verksamhet ska vi värna om miljön och tillsammans arbeta för att minska 

energiförbrukningen. 

  

Brandföreskrifter 

 

Brandlarm är installerat på elevhemmet i varje sektionsbyggnad. Ifall eleven på grund av 

oaktsamhet orsakar en brandutryckning debiteras eleven den kostnaden. 

I brandsyfte finns det listor uppsatta vid entrén vilka som bor på veckorna och vilka som bor 

på helgen. Listorna innehåller namn och rumsnummer. 

 

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 ska ingå i hyran. 

 

Fakta över elevboendet  

 

• Rummet som du hyr är ett enkelrum. 

• Elevboendet gäller måndag – fredag. Under lov och helger är boendet stängt och inte 

tillgängligt för hyresgästen. Detta gäller även helger då det ligger klämdagar och 

studiedagar i anslutning till helg. Föräldraansvar gäller under tiden som elev vistas på 

elevboendet. 

• Under helgerna ska hyresgästen åka hem, undantag gäller en förut bestämd helg som 

eleven har möjlighet att stanna kvar på boendet. Målsman/myndig elev meddelar 

elevhemsförståndare som bestämmer vilka elever som får stanna. 

• 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.  

• 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 materiel debiteras eleven. 

• Om något går sönder ska det anmälas till elevhemsföreståndaren snarast. Detsamma 

gäller om det finns behov av underhåll, t.ex. en kran som droppar. 

• Hyresgästen ansvarar tillsammans för att det diskas och hålls rent i de gemensamma 

köken och dagrummen. Kyl och frysskåp ska hålla rent. Gammal mat måste kastas. 



 

• Städning och sophantering/sortering ska ske efter de anvisningar som finns på 

elevhemmet 

• Arbetskläder och ridkläder ska förvaras i tilldelat skåp i elevboendets omklädningsrum 

och får inte tas med till rummet eller korridoren. 

• I en korridor har eleverna hund i sina rum nattetid. Dessa platser gäller bara för de 

elever som går inriktning Djur/Hund. Den typen av rum ansöks det om när man 

ansöker om boende på elevhemmet. Då platserna är begränsade till 13 rum så är det 

kösystem om platsbrist uppstår. 

• Speciella städregler finns för de boende i hund korridoren 

• Det finns möjlighet att hyra in sitt smådjur för 200,00 kronor/termin (dock inte katter  

och hundar) i djurbaracken på skolan. Vid helger och lov måste djuren tas hem. 

 

 

Regler till hyreskontrakt 

 

Alla elever som hyr rum på Forslunda Gymnasiet förbinder sig att följa dessa regler. 

 

 

• Det är inte tillåtet att inom skolans område vara påverkad av, inneha, förvara, langa 

eller förtära berusningsmedel (allt man tar i syfte att berusa sig t.ex. alkohol och 

narkotika), eller ha kännedom om att det används, förvaras eller finns på skolans 

område utan att meddela rektor/elevhemsansvarig. Vid misstanke kan alkoholtester 

göras på hyresgäst. 

• Rökning är inte tillåten inom skolans område, varken inomhus eller utomhus.  

• Ytterdörrarna ska alltid vara låsta 

• Mellan klocka 22.00-10.00 ska tystnad iakttas på elevboendet. Ljudnivå på t.ex. tv, 

stereo, dator och social samvaro ska alltid anpassas så att det inte stör övriga boende. 

• Det är inte tillåtet att stanna kvar på helg utan elevhemsföreståndarens godkännande 

• Det är inte tillåtet att släppa in boende på elevhemmet som inte har tillstånd från 

elevhemsföreståndaren att stanna på helgen. 

• Det är inte tillåtet att släppa in obehöriga mellan klockan 21.30-08.00 på vardagar. 

• Fredag från klockan 16:00 till måndag klockan 08.00 får ej någon obehörig vistas  

 på elevhemmet.  

• De boende ansvarar själva för att det diskas och hålls rent i köken.  

• Gymmet får ej användas efter klockan 21.30.  

• Rummet som du hyr är ett enkelrum. Om du har en besökande gäst ska denne lämna 

elevboendet senast klockan 21.30 och detta gäller måndag till torsdag. Om du har 

besök så är du personligen ansvarig för att besökaren följer boendets och skolans 

regler. 

• Det är inte tillåtet att ha djur på elevhemmet förutom i hundkorridoren där det får 

vistas hundar. Hundarna får ej vistas i andra korridorer, toaletter, duschar eller i 

greenroom. Hundar som ej är rumsrena får inte bo på elevhemmet. De elever som bor i 

hundkorridoren och har egen hund med sig måste ha god tillsyn och sköta om sin hund 

väl. Det innebär att hundarna ska rastas, bajs ska plockas upp och hundarna måste få 

ordentliga promenader. Hundarna ska vara kopplade inom skolområdet. 

• Besökare får inte ta med sig hundar eller andra djur in på elevhemmet. 

• Elev som blir sjuk eller mår dåligt av någon anledning ska åka hem. Föräldraansvar 

gäller. 



 

• Brandföreskrifterna gör att det inte är tillåtet att ha skor, kläder eller lösa föremål i 

korridorerna eller i trapphusen på elevhemmet.  

• Levande ljus är inte tillåtet på elevhemmet. 

• Dagrummen ska hålla rena och inga personliga tillhörigheter får lämnas där. 

 

Tillsyn 

• Ansvariga för elevhemmet samt rektor på Forslunda Gymnasiet äger rätt att öppna 

rummet tillsammans med hyresgästen, t.ex. vid misstanke om droger eller vid sjukdom 

 

 

Försäkringar 

• Eleven rekommenderas att ha en gällande hemförsäkring med allriskförsäkring 

 

Konsekvenserna vid regelbrott 
 

Skolans drogpolicy innebär att nolltolerans gäller mot droger och alkohol. Elev som ertappas 

med droger avstängs omedelbart utan någon varning. Kontakt tas med 

vårdnadshavare/förälder samt socialtjänsten. Eleven ges först möjlighet att meddela sina 

föräldrar därefter tar skolan även en kontakt.  

• Bryter man mot reglerna så blir det först en tillrättavisning 

• Upprepas regelbrott blir det en skriftlig varning 

• Regelbrott efter den skriftliga varningen innebär att man inte får bo kvar 

 

 

Vid obetald hyra kallas målsman till ett möte. Upprepning av obetald hyra innebär att 

hyresgästen sägs upp ifrån boendet. 

Om elev förlorar sitt CSN bidrag så upphör kontraktet för boendet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


