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Regler för hundhållning på Dinglegymnasiet
Att ha hund på Dinglegymnasiet är ett privilegium! Om hunden inte sköts,
motioneras, aktiveras eller tas om hand på rätt sätt, eller om eleven som har
hunden bryter mot andra regler på skolan, kan hunden skickas hem permanent
eller under begränsad tid.
Dinglegymnasiet tillhandahåller en förstklassig hundutbildning för hundelever.
Det är ytterst viktigt att alla elever med hund föregår med gott exempel som
hundägare vad gäller skötsel, motion och uppförande.
Hunden får inte störa på lektionerna eller ta sådan uppmärksamhet från eleven
att hen inte kan följa med i undervisningen.
Elev som önskar ha med sig hund till skolan ska vara väl införstådd med och
skriva under på att de godkänner villkoren i detta dokument.

Allmänna regler
 Elev får ha max en hund med sig till skolan i taget.
 Hunden bor hemma. Att vara med på skolan är en förmån, vilket innebär
att hunden när som helst ska kunna skickas till sitt permanenta boende.
 Elev-hundar får vistas på skolan från och med 10 månaders ålder. Hundelever kan i särskilda fall få dispens.
 Hundar ska vara vaccinerade enligt SKK:s rekommendationer. Giltigt
vaccinationsintyg ska uppvisas på anmodan av personal.
 Hundar ska vara försäkrade för veterinärvård.
 Elev som har hund/Vårdnadshavare till elev med hund ska vara
ansvarsförsäkrad.
 Hundens skötselplan ska lämnas in i förväg och därefter följas.
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 Hundens dokumentation enligt ovan ska uppvisas för personal innan
hunden kommer till skolan.
 Hundar tas emot och testas i början av varje termin. Hund-elever kan få
dispens.
 Hundar ska hållas kopplade inom skolans område om de inte tränas
under överinsikt av en lärare eller på skolans appellplan. Detta gäller
även om hunden är tillräckligt lydig för att kunna gå lös.
 Hundförare plockar upp efter sin hund och slänger bajspåsarna i därför
avsedda kärl.
 Hundar ska hållas under uppsikt när de inte vistas på elevrummen.
 Hundar ska klara att vara ensamma i elevrummen.
 Hundar får inte vara oövervakade i dagrummen.
 Hundar får ej vistas i möblerna i gemensamma utrymmen.
 Hundskålar för mat eller vatten får ej stå i korridoren.
 Hundar ska vara kopplade när de vistas i gemensamma utrymmen eller
korridorer.
 Alla elever som har hundar i elevhemmen ska hjälpa till med städning av
korridorer och dagrum, även de som inte bor där.
 Löptik får ej vistas i skolans lokaler.
 All interaktion med hunden ska baseras på positiva metoder.
 Om reglerna för hundhållning på elevhemmet inte följs kan rumspriset
komma att justeras uppåt för att täcka merkostnader.

Elever som pendlar
 För pendlande elever som har hund med sig gäller samma regler som
ovan.
 Pendlande hund måste ha någonstans att vara under lunchrasten samt
om eleven har praktiska lektioner. I de fall den pendlande hunden
förvaras i en annan elevs rum bör inblandade parter upprätta ett
kontrakt eftersom varje elev är ansvarig och kan bli betalningsskyldig för
eventuell åverkan på deras rum.

Skötsel
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 Elever ska följa anvisningar från skolans personal om skötsel och träning
av deras hund.
 Varje hundägare lämnar en skötselplan till fritidspersonalen innan
hunden kommer till skolan.
 Hunden ska få minst en timmes sammanhållande promenad om dagen,
vilket gäller både stora och små hundar.
 Under den mörka årstiden ska elever och hundar ha reflexvästar och
gärna ficklampa/pannlampa. Dessa anskaffas av elev.
 Hunden ska genomgå ett lämplighetsprov innan den får klartecken att
vistas på skolan och där den blir godkänd eller icke godkänd. Om eleven
får med sig särskilda anvisningar som gäller för hunden vid testet, måste
dessa följas. I testet ingår
o Kontakttagande med främmande person
o Främmande person går en promenad med hunden
o Lek med förare
o Hantering
o Följsamhet
o Konflikttålighet
 Elev ska ha med sig leksak till provet.
Skolan förbehåller sig rätten att stänga av hund som uppvisar påtagligt
oönskade beteenden under testet eller när som helst under elevens tid på
skolan.
Strikt hundägaransvar gäller.
Genom att skriva under detta dokument förbinder sig eleven att följa regler
och anvisningar om hundhållning på Dinglegymnasiet.
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