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Ordningsregler fö r internatet  

Inackorderingen förutsätter att eleven följer de regler som gäller för skolans elevhem, så att han/hon 

inte inkräktar på de övrigas rättigheter eller äventyrar deras trevnad eller hälsa. Att bo på elevhem 

kräver att man är ”internatmogen”, dvs.  att man t.ex. sköter studierna, städar upp efter sig, visar 

respekt och hänsyn och i övrigt följer ordningsreglerna.  

RUMMET 

• Rummet hyrs möblerat. Inventarier ska vara i samma skick vid utflyttning som vid inflyttning. 
Det finns acceptans för normalt slitage.  

• Täcke, kudde och gardiner ingår inte i rumsinventarierna.  

• Av säkerhetsskäl är det absolut förbjudet att ha levande ljus eller handha eld på elevhemmet.  

• Vid avsiktligt eller oaktsamt falsklarm debiteras den boende för Räddningstjänstens 
utryckning, för närvarande ca 6000 kr.  

• All matlagning ska ske i det gemensamma köket/pentryt. Kaffebryggare, vattenkokare och 
dylikt får inte användas på rummet. 

• TV, fasta datorer, stereoapparater, lampor ska stängas av eller släckas när de inte används.  

• Mobilers/Surfplattors/bärbara datorers – enhetsladdare eller annan likvärdig produkt som 
riskerar att bli varm ska dras ur direkt efter produkten är fulladdad. Under laddning får dessa 
icke vara i kontakt med lättantändligt material såsom tyg mm. 

• Internatpersonal samt vaktmästare har rätt att gå in i rummet vid behov. Ex. besiktning, 
störning, kontroll, reparation och besök hos sjukanmäld. Detta ska ske på ett sådant sätt att 
största hänsyn tas till elevens integritet.  

• Eventuell ommöblering får inte blockera vägguttag, kontakter och/eller element. I övrigt skall 
rummet återställas i samband med flyttstädningen inför utflyttning.  
 

 
STÄDNING 

• Veckostädning av gemensamma utrymmen sköts av den boende enligt uppgjort städschema. 
Detta sätts upp på anslagstavlan till respektive elevhem. Området ska hållas fint hela veckan.  

• Eleven skall bidra till trivsel i gemensamma utrymmen genom att kontinuerligt plocka undan 
och diska efter sig samt ta bort torkade kläder från tvättstugan. 

• Arbets- och djurstallskläder/stålhätteskor ska förvaras i hygienhallen eller annat hänvisat 
utrymme. Då dessa inte får förekomma på elevhem så har personal rätt att förflytta dem. 

• Städkontroller av allmänna utrymmen görs av internatpersonal sista dagen innan helg med 
start kl. 10.00. 

• Vid undermålig eller obefintlig städning faktureras en städavgift på 250 kr/städområde. För att 
undvika avgift vid t.ex. sjukdom eller resa kan den boende ”byta” vecka med kamrat alt. i 
mycket god tid kontakta elevhemmets ordningsman för eventuell justering.  

• Ytterskor får inte användas inne i elevhemmet utan ska placeras i skohyllan vid ytterdörren. 
Vid upptäckt användning i elevhemskorridoren faktureras städ/slitageavgift på 250 kr/gång. 

• Inför varje lov ska rummet vara städat i enlighet med respektive lovs instruktioner. Vid 
undermålig eller obefintlig städning kan den boende få städa efter sig under lovet. Vid 
upprepad underkänd städning kommer tillkommer kontrollavgift a´400 kr. 

• Vid ICKE godkänd utflyttningsstädning och sommarlovsstädning faktureras en städavgift på 
1700 kr/rum och/eller 1700 kr/allmänt utrymme. 

• I händelse av upprepad försummelse av städning se Åtgärder vid överträdelse av regler. 
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NÄRVARO 

• Hög närvaro i undervisning är villkorad för att man ska erbjudas möjlighet till att hyra 
boende. All frånvaro, som inte är beviljad eller föranledd av sjukdom, betraktas som olovlig.  

• Sjuk elev ska skyndsamt ombesörja sin hemfärd. Vid sjukdom besöks inte matsalen. 

• Vid upprepad och eller långvarig frånvaro genomförs en utredning varpå 
internatföreståndare vid behov vidtar Åtgärder vid överträdelse av regler.  

 

TIDER 

• Mellan kl. 21.45 och kl. 07.15 ska eleven iaktta tystnad på elevhemmet och inom skolans 
område. Även under övrig tid tas hänsyn till grannarna. 

• Personer som inte är inackorderade på skolan ska lämna område senast kl. 21.30. 
 

HÄLSA  

• Att bo på elevhem kräver en stabil fysisk och psykisk hälsa.  
Det är skolans internatföreståndare som tillsammans med rektor gör en bedömning och 
vidtar eventuella åtgärder. Vid behov rådfrågas även elevhälsan. Se även ”Policy gällande 
självskadebeteende på Internatet”. Ytterligare regler tillkommer vid epidemisk smitta. 
 

BILKÖRNING 
• Grundregeln är att fordon (även eldrivna) inte får framföras på verksamhetsområdet.  

Cykel undantaget. Parkering sker endast på egen parkeringsplats. Tillstånd söks genom 
separat dokument, Ansökan gällande parkeringstillstånd.  
 

HUSDJUR  

• Husdjur är tillåtna i vissa elevhem. De husdjur som är tillåtna är hund, kanin och gnagare av 
olika slag (se separat policy och kontrakt). 
 

RÖKNING 

• Enligt skollagen är det dygnet runt förbjudet att röka i anslutning till och på skolområden.  
Detta gäller även hela verksamhetsområdet.  

• I enlighet med Drogpolicy kontaktar skolan föräldrar till omyndiga elever som ses röka/snusa 
under sin skoltid på Lillerud. 
 

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER 

• Det är absolut förbjudet att inneha, förtära eller uppträda alkohol- eller drogpåverkad inom 
hela verksamhetsområdet. Vid misstanke om påverkan bereds den boende möjligheten att 
genom provtagning bevisa sin nykterhet. I övrigt gäller skolans Drogpolicy. 
 

GÄSTER 

• Varje boende elev ansvarar för sina gäster samt att dessa följer gällande regler. 

• Av säkerhetsskäl måste elev, som önskar låta utomstående gäst att övernatta, senast dygnet 
före skriftligen fått sin övernattningsansökan beviljad. Är gästen en annan internatelev skall 
övernattningen godkänts senast kl. 14.00 samma dag. Ansökningslapp finns på intranätet. 

• Inackorderad elev som befinner sig på annans rum eller elevhem mellan 00.30-06.30 måste 
ha godkänd övernattningslapp.  

• Om oanmäld övernattande gäst påträffas på boendet vidtas åtgärder enligt, Åtgärder vid 
överträdelse av regler.  

 SPEL 
• Allt spel om pengar eller pengars värde är förbjudet inom skolans område. 

 

FOTOGRAFERING, LJUD OCH VIDEOUPPTAGNING 

• All inspelning och dokumentation skall vara fri från kränkande inslag och ske i samtycke.  
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SKADEGÖRELSE 

• Skador/olyckshändelser rapporteras omedelbart till internatföreståndare samt via 
felanmälan till vaktmästeriet.  

• Vid vårdslöshet eller annan skadegörelse är den boende ersättningsskyldig. Den boende 
riskerar även att bli uppsagd från elevhemmet med omedelbar verkan. 

• Rumsinnehavaren är även ansvarig för skadegörelse som uppstått om rummet lämnats olåst. 
 

AFFISCHERING PÅ RUMMET M.M 

• Bilder och texter som verkar eller är i riskzon för att upplevas som stötande/kränkande skall 
inte förekomma på varken elevhemmet, rummet eller klädsel. Personalen har 
tolkningsföreträde. 

 

BORTTAPPAD NYCKEL 

• Kostnad för borttappad nyckel är 400 kr. Kostnaden ersätts av den boende. Om hela låset 
måste bytas tillkommer en avgift på 800 kr, exklusive ytterligare en extra nyckel a 400 kr. 

• I händelse av att jourpersonal blir tvungen att komma och låsa upp under helgen (exempelvis 
om den boende glömt nyckeln hemma) debiteras en avgift på 700 kr.  
 

VAPEN 

•    Det är inte tillåtet att medföra kniv, skjutvapen eller annat farligt föremål till elevhemmet. 
För skytte och jakt i skolans regi gäller särskilda bestämmelser.  
 

STÖLD  

• Förebygg genom att:   
1.    Märka upp dina kylskåps- och frysvaror, kläder och skor. 
2. Ha alltid rumsdörren låst när du lämnar rummet. 
3. Alltid se till att elevhemmets ytterdörrar är stängda. 

• Polisanmälan bör göras. Vid stöld av privatägda saker, gäller egentecknad hemförsäkring. 
I övrigt gäller nedanstående Åtgärder vid överträdelse av regler.  
 

HOT OCH VÅLD 

• Alla former av hot och våld polisanmäls och eleven kommer även under utredningstiden att 
vara avstängd ifrån boendet. I övrigt gäller nedanstående Åtgärder vid överträdelse av regler. 

 

ÅTGÄRDER VID ÖVERTRÄDELSE AV REGLER 

En grundförutsättning för att man ska bli erbjuden möjligheten att hyra rum på internatet är att man 

som boende klarar av att respektera och följa ovanstående överenskomna regler.  

Samtliga regler har sitt ursprung i de tre honnörsorden: Trygghet, hälsa, trevnad. 

• Om omyndig eleven missköter sig tas alltid kontakt med vårdnadshavare. 

• Internatet utfärdar muntliga och skriftliga varningar alternativt avstängning från elevhemmet 
i relation till överträdelsens art. Vid upprepad och/eller grov överträdelse riskerar såväl myndig 
som omyndig elev att bli uppsagd från internatet för resten av studietiden. Detta avgörs i varje 
specifikt fall av internatföreståndare och rektor.  

• Omedelbar avstängning verkställs om eleven, på verksamhetsområdet, innehaft, förtärt eller 
varit påverkad av alkohol, mediciner och droger eller medel som används i russyfte. 

• Att ertappas med stöld innebär omedelbar avstängning från elevhemmet. 

• En elev som är avstängd från internatet äger under avstängningsperioden inte tillträde till 
elevhem, matsal (undantaget lunch) eller eventuella fritidsaktiviteter. Avdrag för hyra görs 
INTE under avstängningstiden. Vid permanent avstängning bryts hyra och mat omedelbart. 
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Hyresköntrakt 

• Kontraktet avser boende i möblerat enkel/dubbel/trippel/fyr -bäddsrum på skolans internat.  

• Kontraktet gäller under terminstid. Under helger och lov ska den boende resa hem.  

• Om eleven blir myndig under avtalsperioden skall avtalet förnyas skyndsamt.  

• Då det är orimligt att långväga elever ska veckopendla bor de i särskilda helgöppna elevhem. 

• Elever som gör jour i djurstallarna erbjuds tillfälligt helgboende.  

• Ansökan om övernattning av gäst samt helgvistelse måste beviljas av internatföreståndare. 

• Avgiften för inackordering avser helpension, all mat är inkluderad, frukost, lunch, middag 

måndag – torsdag. Samt fredags frukost.  

Avdrag för maten görs endast vid APL och gymnasiearbetet i åk. 3. 

• Hyran faktureras kontraktsskrivande vårdnadshavare till dess att eleven nått myndig ålder. 

Detta sker månadsvis, 4 ggr under höstterminen och 5 ggr under vårterminen.  

• Förfallodag är den sista i varje månad. 

• Utebliven hyresbetalning innebär samtidigt en uppsägning av rummet. 

• Hyresvärden godkänner inte uthyrning i andra hand. 

Elevhem Hyra Mat Summa 
Dubbelrum låst för inflyttning 2 580 kr 1 735 kr 4 315 kr 
Enkelrum med dusch/toa      2 195 kr  1 735 kr 3 930 kr 
Enkelrum 1 740 kr       1 735 kr 3 475 kr 
Del i dubbelrum med dusch/toa 1 555 kr  1 735 kr   3 290 kr 
Del i dubbelrum 1 290 kr       1 735 kr 3 025 kr 
Del i trippelrum 980 kr       1 735 kr 2 715 kr 
Del i fyrbäddsrum 875 kr 1 735 kr 2 610 kr 

Uppsägning av rummet 

Under pågående läsår är uppsägningstiden en månad (avser hel kalendermånad). Lämna skriftligt 

meddelande på uppsägning av rum till internatföreståndaren. Blankett finns på internatkontoret. 

CSN ska även informeras. Bor den boende kvar under uppsägningstiden betalas både kost och logi, i 

annat fall enbart logi. 

Personal på internatet förbehåller sig rätten att vid behov, ta kontakt med föräldrar även efter det 

att eleven fyllt 18 år samt göra justeringar i kontrakt/ordningsregler under läsåret. 

Jag har tagit del av internatets ordningsregler och drogpolicy samt förstår och accepterar 

innebörden av dem. Vidare har jag klart för mig att reglerna måste följas för att rum ska kunna 

erhållas på skolan. 

Underskrift 
Elevens personnummer Vårdnadshavares personnummer (omyndig elev) 

Elevens namnteckning 
 

Vårdnadshavares namnteckning  
 

Namnförtydligande Namnförtydligande  

Inflyttningsdatum Datum 
 

Ort Internatföreståndare, Martin Moberg 
                                                                  


