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Hundpolicy for elever med hundar pa Lillerudsgymnasiet
Lillerudselever har möjlighet att ta med hund till skolan. För att det ska fungera så finns det
trivselregler som du förbinder dig att följa. Dessutom måste alla hundar genomgå ett hanteringstest
som vi gör för att se att hundarna är snälla och passar in här på skolan. Vår hundpolicy tar stöd av
Sveriges lagar: Djurskyddslagen, Lagen om tillsyn över hund och katt, Jaktlagen och Jordbruksverkets
föreskrifter och allmänna råd.

För att din hund ska få vara på Lillerud ska den vara:
• Minst 12 månader gammal.
• Vaccinerad mot kennelhosta, valpsjuka, parvo och HCC. (Kennelhosta ska hunden vaccineras mot
varje år. Valpsjuka, parvo och HCC vart tredje år.)
• Försäkrad.
• Rumsren.
• Godkänd i skolans hanteringstest alternativt rekommenderad av en SKK ansluten hundklubb.
hanteringstest.

Djurägare och/eller elev ansvarar för att:
• Hunden är frisk.
• Hunden får daglig tillsyn, riktig utfodring och tillgång till rent vatten.
• Ersätta eventuell skada på utrustning och egendom.
• Transportera hunden till och från veterinär, när behov uppstår.
• Endast ta med sig en hund till skolan. Vill du byta hund gäller nytt hanteringstest.
• Hunden klarar av att vara ensam i boendet och i hundhuset.
• Hunden hålls kopplad i allmänna utrymmen och utomhus. Gäller både på Lillerud och Färjestad. I
skolans rasthage ges möjlighet att ha hund lös.
• Ej ha med hund i undervisningslokalerna. Eventuella undantag kan ges vid lärarledd lektion med
hund.
• I god tid fråga personal på Färjestad om hund får tas med.
• Alltid hålla rent och snyggt efter din hund. Hundbajs ska plockas upp och läggas i någon av
hundlatrinerna.
• Hålla hundfritt utanför entréer. Behöver hunden bindas görs det en bit ifrån dörrarna.
• Visa hänsyn till andra människor och hundar.
• Ej ha löpande tik på skolan.
• Alla hundar som kommer till skolan ska genomgå ett hanteringstest utformat av skolan. Alternativt
visa ett intyg från en SKK ansluten hundklubb angående hundens lämplighet.
När det gäller hund i stallen se elevstallspolicyn och vad som gäller för att ha med hund i skolans
stall.
Vid akuta situationer så har skolan i samråd med veterinär tillåtelse att vidta åtgärder. Eventuella
kostnader i samband med sådan åtgärd betalas av elev/djurägare.
Skolan förbehåller sig rätten att stänga av hund. Detta gäller under hela skoltiden. Du som
vårdnadshavare förbinder dig att när som helst, under studietiden, ta emot hunden hemma.
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Inackordering av hund pa elevhem
Uppgifter
Elevens namn

Elevhem & rumsnr.

Hundens namn

Hundens ras

❑Äldre än 12 månader ❑Vaccinerad
❑Rekommenderad brukshundsklubb

❑Försäkrad
❑Rumsren
❑Godkänd i hanteringstest

För inackordering av hund på elevhem betalar hundägaren 320kr för HT och 380 för VT. Avtal skrivs
ej för kortare period än en termin.
Jag som elev har läst hundpolicyn och förstår innebörden: ❑
Jag som vårdnadshavare förbinder mig att när som helst under studietiden ta emot hunden i hemmet
om det inte kan/får vara kvar på skolan: ❑
Underskrift
Elevens underskrift

Datum

Vårdnadshavares underskrift

Datum

Inackordering av hund i hundgard
Uppgifter
Elevens namn

Boxnummer

Hundens namn

Hundens ras

❑Äldre än 12 månader ❑Vaccinerad
❑Rekommenderad brukshundsklubb

❑Försäkrad
❑Rumsren
❑Godkänd i hanteringstest

För inackordering av hund i hundgård betalar hundägaren 100kr per påbörjad månad. Avtal skrivs
ej för kortare period än en månad.
Jag som elev har läst hundpolicyn och förstår innebörden: ❑
Jag som vårdnadshavare förbinder mig att när som helst under studietiden ta emot hunden i hemmet
om det inte kan/får vara kvar på skolan: ❑
Underskrift
Elevens underskrift

Datum

Vårdnadshavares underskrift

Datum
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