Datum …………….

Boendeavtal

Elevnamn__________________________________Personnr:…………………
Avser rum………… Avser hus: Sotebo
Hyra per månad inkl. kost (lunch kostnadsfri) …3750………kr
Hyran debiteras nio gånger per läsår. Avdrag görs ej vid lov eller vid praktikperiod
då elev ej bor på internatet under läsåret.

Regler för internat på Dinglegymnasiet
För att alla ska känna arbetsglädje och trivsel vid skolan följer vi vissa gemensamma regler.
På internaten ska vi kunna vila och studera utan att bli störda. Internatet är en service för att
underlätta elevernas skolgång.
När du bor på internatet förbinder du dig att:
Utrustning

Ta med sängkläder, handdukar och personliga hygienartiklar. Rummen är
möblerade med säng, skrivbord och garderober, rullgardin eller persienn.

Hyra

Uppsägningstid från hyrestagaren är 30 dagar.
Boenderätten omfattar normalt måndag till fredag. Boenderätten gäller inte
under lov och ferier eller om eleven är sjukanmäld, eleven skall då snarast åka
hem. Vårdnadshavare ansvarar för att hemtransport av sjuk elev sker, därtill
ansvarig för transport till vårdinrättning om så krävs.
Rumsinnehavaren ansvarar för att möbler och inredning i rummet inte skadas
och för att god ordning hålls på rummet. Vid eventuell skada kontaktas
omgående internatpersonal. Rumsinnehavaren är ansvarig för skador på
rummen, tillhörande pentry eller på inredningen och skall ersättas av
rumsinnehavaren/målsman för rumsinnehavaren.
Två obetalda hyresfakturor medför att boenderätten på skolans internat är
förverkad. Om hyra inte betalas i tid och påminnelsefaktura skickas,
tillkommer förseningsavgift.

Tillträde

Skolledning eller person som skolledning utser ska ha tillträde till rummet för
tillsyn.

Naturbruk Väst AB
Dinglegymnasiet
Kustvägen 11 C
455 61 Dingle

Kontakt växel:
www.dinglegymnasiet.se
0542–42800
Org. nummer: 5590475611
Kontakt mail:
info@dinglegymnasiet

Städning

Du medverkar till att hålla god ordning i ditt rum, elevhemmen och på
internatområdet. Du medverkar aktivt i internatets städrutiner.
Vid flytt ska rummet vara flyttstädat och ska godkännas av skolan utsedd
personal. Vid icke godkänd flyttstädning debiteras 1000 kronor per rum.

Tvätt

Tvättmaskin och torktumlare används enligt instruktion rumsinnehavaren får själv
skaffa tvätt och ev. sköljmedel
Sopor Källsortera efter anvisning.

Ansvar

Du har själv ansvar för vad som händer i rummet. När du inte vistas där ska
det hållas låst.
Du håller en sådan ljudnivå att inga av dina grannar störs. Det ska vara tyst på
internatet mellan klockan 22:00- 07.00.
Besök på internatet får endast ske efter överenskommelse med tjänstgörande
kvällspersonal. Tillstånd till övernattande gäster (endast elever på skolan)
utfärdas av tjänstgörande kvällspersonal.
Besök av personer som inte bor på internatet är tillåtet efter skolans slut fram
till kl. 21:00. Rumsinnehavaren tar själv ansvar för sina gäster och att de
lämnar området.

Brand

Du har eget ansvar att skaffa dig nödvändiga kunskaper om skolans
utrymningsvägar. Användning av brandskyddsutrustning sker enbart i
samband med nödsituation.
Falsklarm eller sabotage på brandsläckare och andra skyddsanordningar
polisanmäls. Vid missbruk eller oaktsamhet debiteras 6000 kronor.

Sidbrytning

Nykterhet/drogfrihet
Du har ansvar för att vara nykter och drogfri i skolans alla sammanhang. Detta
gäller oavsett om du är myndig eller äger rätt att inköpa alkoholhaltiga
drycker/droger eller inte. Det är inte tillåtet att inom skolans område använda,
förvara/inneha eller vara påverkad av alkohol, narkotika eller andra droger.
Alla dylika drycker som eventuellt påträffas kommer därför att omhändertas.
Rökning

Inom skolans område är det rökfritt enligt tobakslagen (1993:581) 2§.

Arbetskläder Arbetskläderna ska förvaras i elevskåp på anvisad plats.
Nycklar

Förlorad nyckel debiteras 500 kronor.

Parkering

Ska ske på anvisad plats på skolans område.

Husdjur

Får medtagas efter överenskommelse. Skolan förbehåller sig rätten att neka
elev att ta med husdjur i de fall skolan bedömer att djuret inte får en bra miljö
enligt djurskyddslagen och eller saknar nödvändiga vaccintyg, friskintyg,
försäkring, eller har olämplig mental status.

Försäkring

Skolan ersätter inte personlig egendom. Egen hemförsäkring gäller.
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Övrigt

Lokala tilläggsregler kan förekomma

Sidbrytning

Ovanstående villkor och föreskrifter för hyra av rum på skolans internat godkännes härmed.
……………………………………………………………..
Datum Elev som skall bo

........................................…………………………………..
Datum Representant för skolan

Som målsman för ovanstående omyndig elev har jag tagit del av villkoren i
boendeavtalet och godkänner detta.
………………………………….………………………………….
Namn

………………………………….………………………………….
Namnförtydligande

………………………………….………………………………….
Personnummer

………………………………….………………………………….
Adress

………………………………….………………………………….
Postadress

………………………………….………………………………….
Telefon
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