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Våra mål  
Våra mål är att ge dig bästa förutsättningar för studier, möjliggöra för dig 
att kunna behålla nuvarande fritidsintressen samt kanske skaffa några 
nya. 
Vi vill få dig att växa och utvecklas så att du efter att skolan är klar är redo 
att möta nästa fas i livet, samt få dig som vårdnadshavare att känna 
trygghet med att din ungdom mår bra hos oss.  
 
Internatpersonalen 
Vi som arbetar på internatet är Mia, Madde och Totte.  

 
Vi har vårt kontor på övervåningen i fritidslokalen.  
 
Internatet öppnar söndag klockan 17:00 och stänger för helgen 
fredag klockan 16:00.  
Måndag till torsdag finns vi på plats från ca 14:00 och målsättningen 
är att det alltid ska finnas en personal på skolans område. Vi är 
bemannade fram till 02:00.  
 
Internatet är stängt och låst under helger. Vissa helger kan du få 
dispens och bo kvar om du t ex ska arbeta i djurstallen. 
 
I händelse av t ex brandlarm (direktlarm) finns personal i beredskap.
  

Vi hoppas att du kommer att trivas fantastiskt bra här hos oss. 
Tveka aldrig att kontakta oss. 

 
 

Våra telefonnummer är:  
Mia: 070 429 05 15 

Madde: 076 148 44 48 
Totte: 072 206 76 45 

Kontor: 010 242 68 28  
 



 
 

     Ett dygn på internatet/skolan 
 
 
  
 
 
 
 

 
Kvällstid ordnar vi olika fritidsaktiviteter. Vi åker till Rosenlundsbadet, 
shoppingturer, filmkväll, bowling, klättring, bågskytte eller annan aktivitet i 
skolans idrottshall. Möjlighet brukar också finnas att vara med i Jägarskola 
och mekarkvällar. Vi åker på hockey, åker skidor, springer vårruset osv.  
Din åsikt är viktig! 
 
Vi försöker ordna aktiviteter som inte kostar så mycket. Internatet har ett 
mindre ekonomiskt utrymme men ordnar vi aktivitet som är förenade med 
kostnad måste en avgift tas ut. Skolan fakturerar i sådant fall vårdnadshavare 
(samtidigt som internatfakturan). 
 
Vi vill gärna göra det möjligt för dig att utöva såväl gamla som nya intressen. 
Kanske kan vi hjälpa dig att hitta en idrottsklubb eller annan förening som 
samstämmer med dina intressen och värderingar.  
  
Veckans aktiviteter anslås på anslagstavlan i varje internathus samt 
publiceras på V-klass. Glöm inte att anmäla dig till fritid om du vill följa med 
på någon aktivitet.  
 
Inflytande - husmöten 
 
Ca en gång per månad har vi husmöten där alla boende i respektive hus 
tillsammans med husansvarig (en av oss som arbetar på internatet) träffas för 
att gå igenom hur det fungerar i huset. 
 
Städning  
Att hålla ordning på sitt rum är viktigt. När du bor hos oss städar du ditt rum 
och håller ordning på dina saker (kläder, disk, skräp osv).  
 
När det gäller utrymmen du delar med övriga i ditt hus gäller att huset delas 
in i olika områden. Varje vecka ansvarar du för ett av områdena. Vi kommer 
att visa hur det går till. Varje hus har en fastställd dag och tid när städningen 

Frukost  07.25 – 07.55 
Förmiddagsfika (tillval) 09.15 – 09.35 
Lunch 11.45 – 12.30 
Kvällsmat 16.45 – 17.30 
Kvällsmacka  
(serveras i fritidslokalen) 

20.00 – 21.00 



 
 

ska utföras och det är obligatorisk närvaro. Internatpersonal finns på plats för 
vägledning. Självklart är vi miljömedvetna och sorterar!  
 
För att kunna städa så finns i varje hus och städskrubb: 
• Sopskyffel och sopborste 
• Mopp och hink  
• Soppåsar 
• Dammsugare 
• Rengöringsmedel 

 
Att hyra ett rum på internatet är precis som att hyra en lägenhet. När du flyttar 
ut (även inför sommarlov) kommer rummet och övriga utrymmen du delar med 
övriga i huset att besiktigas. Om ditt rum inte blir godkänt kommer vi att 
fakturera vad det kostar att anlita städfirma. 
   
Sjukdom 
Skulle du bli sjuk gäller skolans rutiner för sjukanmälan. När du bor på   
internatet gäller att du endast får vara kvar på internatet första dagen du är sjuk.  
Du informerar internatpersonal att du åker hem.  
 
  

Viktiga telefonnummer 
Totte  072 206 76 45 
Mia  070 429 05 15 
Madde  076 148 44 48 
Kontor  010 242 68 28 

 
Johan Göransson,  
Fastighetstekniker   0704 29 05 01 
Köket   010 242 68 13 
Hamid Malekzadegan,  
Internatansvarig   0703 846 429 

 
Beredskap  
Johan Göransson  0704 29 05 01 
Mikael Rostedt  0704 29 05 06 

 

 
 
  



 
 

Hyreskostnad läsåret 2022/2023 
 

Typ av rum 
Boendepris/person och 
vecka 

Enkelrum 
Kost 

 
550 kr  
430 kr 

 

Delat rum 
(endast om enkelrum ej 
kan erbjudas) 
Kost 

400 kr 
 
430 kr  

 

Villkor 

För att vara garanterad boende på skolans internat krävs att eleven är berättigad 
till inackorderingsstöd från sin hemkommun. Undantag ges endast via beslut 
från skolledning. 

Internatet erbjuder inte stöd enligt LSS. 

I hyran ingår frukost, kvällsmat och kvällsmacka.  

Utöver detta har du möjlighet att köpa förmiddagsfika.  
Alla måltider serveras i skolmatsalen, förutom kvällsmackan som serveras i 
fritidslokalen. Naturligtvis får du och dina kompisar gärna laga egen mat och fika 
i ert hus. 

Uppsägning 

Vid utflyttning under pågående läsår är uppsägningstiden en månad. 
Uppsägningen ska vara skriftlig och lämnas till internatpersonal eller 
internatansvarige. Är elev under 18 år sker uppsägning av vårdnadshavare. Hyra 
debiteras till dess att rumsnyckel är återlämnad. 
 
Besiktning av rummet görs av internatpersonal. Skulle besiktningen av 
elevrummet inte godkännas följer debitering för flyttstädning. Kvarglömda saker 
förvaras i högst en månad efter utflyttning. 
 



 
 

Inventarielista   

Varje rum är utrustat med säng, sängbord, säng-/skrivbordslampa, skrivbord, 
stol, bokhylla och papperskorg. 
Du tar själv med sängkläder och annat du vill möblera ditt rum med för att du 
ska trivas. Madrasskydd ska användas och finns att köpa på internatet. 
 

Ordning och reda 

Att bo på skolans internat ska vara roligt och helst ett minne för livet. Men det 
ska också vara tryggt – både för dig som är elev samt för dig som 
vårdnadshavare.  

 
Allmänt 

För boende på internatet gäller att du är skyldig att städa och hålla 
god ordning på ditt rum. Vid helger och lov ska rummet vara i städat 
skick.  
 

Städning av alla gemensamma utrymmen i elevhusen utförs av 
eleverna själva - med handledning av internatpersonal. Utsatt tid för 
städning är en timma/vecka oftast kl.15.45 – 16.45. Obligatorisk 
närvaro. Vi är miljömedvetna och sorterar. 

 

Internatpersonal har rätt att (efter knackning) öppna till enskilt rum 
för att kontrollera att eleven är på sitt rum eller kontrollera att 
fönster är stängda etc.   
Vid orosanmälan från skolledning eller skolhälsovård samt vid 
misstanke om brott mot boenderegler har skolpersonal rätt att gå in 
på elevrum för inspektion. Vid brott mot samhällets övriga lagar har 
vi även rätt att påkalla polis. 

 
• Husmöten (då alla boende i huset deltar) hålls ca en gång i månaden.  
• Ytterdörrarna på internatet ska alltid vara låsta.  
• En förutsättning för boende på internatet är att eleven sköter sina studier. 

Detta innebär att otillåten frånvaro i skolan kan leda till förlorad plats på 
internatet. 

 

Rum eller sällskapsrum får inte prydas med affischer och dylikt som 
kan väcka anstöt, upplevas kränkande eller på annat sätt strider mot 
skolans plan mot diskriminering eller kränkande behandling eller 
som förknippas med främlingsfientliga ideologier och organisationer.  



 
 

Bilar och bilkörning 

Bilkörning och parkering är förbjudet på internatets område.  
Undantag vid ankomst söndag 17-22 eller hemresa fredag 12-16 under 
förutsättning att det bagage som ska hämtas eller lämnas är så skrymmande 
eller tungt att det inte kan bäras.  
 
Har du egen bil ska den vara parkerad på en av skolans parkeringsplatser som 
finns anvisade utmed Huskvarnavägen samt vissa markerade platser vid 
idrottshallen. 
 
Husdjur 

Husdjur kan tillåtas (efter överenskommelse med internatpersonalen som 
samråder med djurvårdslärare). Särskilt kontrakt och regelverk finns. Hundar är 
endast tillåtet för djurvårdselever i årskurs 2 och 3.  
Vissa hus kan hållas djurfria med hänsyn till bl a allergi. 
 

Gäster 

 Självklart får du ta emot gäster men 22:00 ska de ha lämnat huset.  
 Nattgäst kan tillåtas efter dialog med internatpersonal. Är elev och/ 
 eller gäst under 18 år kontaktas vårdnadshavare för godkännande.  
 

Under termin ett är endast familjemedlem välkommen som nattgäst. 
Därefter får du ha nattgäst en natt/vecka. För myndig elev gäller att 
du kan få ha nattgäst vid två tillfällen per vecka.  
 
Internatpersonal har rätt att säga nej till gäster om vi bedömer att 
elev eller gäst inte hörsammar de ordningsregler som gäller. Samma 
gäst kan inte vara gäst hos någon annan samma vecka. Samma regler 
gäller oavsett om nattgästen också bor på internatet. Övernattningar 
tillåts inte veckan före sommarlov.  

 

Tider och säkerhet 

När du bor på internatet visar du respekt för andras önskemål om 
tystnad för att få studiero, sömn och vila.  
Klockan 22:00 ska det vara dämpade röster såväl inne i huset som 
utanför och 23:00 ska du vara på ditt rum. 
 

• Varje kväll ska eleven fylla i husets säkerhetslapp.  



 
 

• Om du behöver åka iväg och blir senare tillbaka än 22:00 ska du informera 
oss innan du åker. När du kommer tillbaka går du via fritidslokalen så vi 
vet att du kommit och att allt är väl.  

 

Tobak, alkohol och andra droger 

Rökning är förbjudet på hela skolans område. Detta gäller även  
skogsområde i anslutning till skolområdet.   
Om en elev under 18 år ses röka meddelas vårdnadshavare.  

  

Det är förbjudet att uppträda drogpåverkad, förtära, inneha och 
förvara alkohol, narkotika, vattenpipa eller andra droger på skolans 
område.  

 
På uppmaning av internatpersonal eller tillförordnad sådan ska 
internatboende delta i alkotest.  
 

Kontakt med vårdnadshavare och elev 

• Eleven/ din ungdom bor hos oss - men vi är inte vårdnadshavare. 
Vårdnadshavare ska informera internatpersonal så att vi alltid har rätt 
kontaktuppgifter. Vi måste även hållas informerade om vårdnadshavare är 
på resa etc.  

• Vid behov ska vårdnadshavare kunna hämta elev – oavsett tidpunkt. 
• Vårdnadshavare ska meddela oss om deras ungdom inte ska sova på 

internatet, gäller även vid enstaka nätter.  
 

Även myndiga elever ska meddela om de inte ska sova på internatet, gäller även 
vid enstaka nätter.  
 
När det går fel 

1. Ersättning för borttappad rumsnyckel är 300 kr. 

2. Uppkommer skador på internatets möbler, inredning etc. anmäler du detta 
omedelbart till internatpersonalen.  

3. Du blir ersättningsskyldig för skada som uppkommit genom oaktsamhet samt 
är alltid ansvarig för det egna rummet.  

4. Betalas inte hyran följer gängse regler med påminnelse och inkasso osv. Vid 
obetald hyra beslutar skolledning om kontraktet ska brytas och eleven får flyttar 
ut från internatet.  



 
 

Påföljder 

Överträdelse av ordningsregler medför först dialog och påpekande, sedan 
skriftlig varning, avstängning under 2, sedan 4 veckor och till sist ett avslut av 
boendet.  
 
Påföljden följer elever under hela studietiden. Vid avstängning lämnar eleven 
tillbaka sin nyckel och får inte vistas på internatet över huvud taget. 
 
Vid förtäring eller innehav av alkohol/droger gäller alltid fyra veckors 
avstängning från internatboendet. Vid upprepning görs prövning om ditt 
kontrakt ska brytas. Kontakt tas alltid med vårdnadshavare och skolans 
elevhälsovårdsteam.  
 
Internatansvarige har rätt i dialog med skolledning att avvisa elev från boendet 
på obestämd framtid om vi gör bedömningen att eleven inte klarar av ett 
internatboende.  
 

Skolledningen 2022-08-08 

 

Andreas Fanemo   Hamid Malekzadegan 

Verksamhetschef  Chef internatet 

 



 
 

  

 
OM DET BRINNER! 

 
I detta internat finns brandvarnare och brandlarm 

 
Om det uppstår en liten brand, försök att släcka den  

men riskera inte ditt eller andras liv 
Vet du var brandsläckaren finns? 

 
Om du upptäcker att det brinner, men inte hör någon brandvarnare; 

   använd brandlarmet! Vet du var det finns? 
 

Om du ser rök eller eld - ring 112  
 
Om larmet går och du INTE ser rök eller eld, ring: 
 
1. Internatpersonalen  
Totte: 072 206 76 45      Mia: 070 429 05 15     Madde: 076 148 44 48 
 
2. Vaktmästaren       0704 29 05 01 
        
 

Om brandlarmet går på internatet skall alla som bor på internatet samlas 
utanför skolans huvudbyggnad. 

 
Utrymningsvägar från internaten är: 
 Ytterdörrar 
 Rum 6. Dörren till rum 6 öppnas automatiskt vid larm. 
 Öppna fönstret och klättra ut. 
 Övriga fönster 

 
 
 

Tänk på att okynnestryckning på brandlarmet 
 eller att provocera brandvarnaren kan innebära  

att du blir skadeståndsskyldig. 
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