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Välkommen till Räddningsgymnasiet
På Räddningsgymnasiet läser du ett Naturvetenskapligt program med en spännande och unik fördjupning
inom Brand och räddning, Civil krishantering och Akut omhändertagande. Vi är en certifierad FN-skola och har
ett nära samarbete med svenska FN-förbundet. Vi arbetar utifrån aktuella händelser i både Sverige och världen
och lägger ofta fokus på de globala målen för hållbar utveckling. Skolans läge på Sandö innebär värdefull
samverkan och övningar tillsammans med både Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och
Folke Bernadotteakademin (FBA). Kramfors kommun är skolans huvudman.
Vårt arbetssätt utgår ifrån problembaserat lärande där målsättningen är att du som elev får utveckla din
förmåga att kommunicera och samarbeta med andra och på så sätt engagera dig och ta ansvar för både ditt
eget och gruppens lärande. Du arbetar i basgrupp tillsammans med 6-8 elever och en handledare. Våra
kunskapsområden, på 2-3 veckor, utgår från en aktuell och verklighetsanknuten fråga som integrerar flera
ämnen, där teori och praktik tillsammans skapar en helhet.
Ett övergripande mål för oss är att alla elever och anställda ska må bra och känna sig trygga på
Räddningsgymnasiet.
Vår önskan är att du ska trivas och utvecklas hos oss och få många kunskaper och färdigheter att bära med dig
ut i livet.
Återigen, välkommen!
Ylva Hardeson
Rektor

Kontaktuppgifter till personal
Aktuella kontaktuppgifter finns alltid på: ragy.se/medarbetare
Använd mejladress eller telefon för kontakt med berörd personal.

Rutiner vid Räddningsgymnasiet
Dessa lokala planer och riktlinjer finns som varje elev och vårdnadshavare ska känna till:
• Handlingsplan vid Droganvändande
• Handlingsplan vid Hot och våld
• Handlingsplan vid Krissituation
• Likabehandlingsplan
Dessa finns att läsa på ragy.se/rutiner

Räddningsgymnasiets hemsida
Räddningsgymnasiets (Rägys) hemsida innehåller information som elever och föräldrar kan ha nytta av. Besök
hemsidan på: www.ragy.se
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Kost
På skolan delar vi restaurang och cafeteria tillsammans med MSB och FBA. Lunch serveras för alla elever i
skolan måndag-fredag. Boende på skolan kan även köpa frukost, måndag-fredag och middag i restaurangen
måndag-torsdag.
Kontakt Sandö
Alla ansökningar för specialkost (även vegetarisk kost och kost motiverad av religion) sker via en blankett vid
skolstart/upprop. Om behovet förändras måste en ny ansökan göras och lämnas in till skolan.

Studieekonomi och busskort
Du får barnbidrag till och med kvartalet du fyller 16 år. Därefter ersätts barnbidraget av (CSN) studiebidrag
och utbetalas 10 månader/läsår (sept-juni). Ingen ansökan krävs. Utbetalning sker sista bankdagen i månaden.
Studiebidrag kan du få till och med vårterminen det år du fyller 20 år, därefter behöver du göra en ansökan
om studiemedel. Vid frågor om studieekonomi ta kontakt med kurator.

Extra tillägg
Extra tillägg är ett bidrag (via CSN) som du kan söka om dina föräldrar har låg inkomst. Tillägget kan du få fram
till vårterminen det år du fyller 20 år. Ansökningsblankett finns på www.csn.se

Inackorderingstillägg
Beviljas om du på grund av lång (minst 45 km) eller besvärlig resväg (minst 3 tim restid/dag) behöver bo på
orten där skolan finns. En förutsättning är att du är folkbokförd hos din vårdnadshavare. Ansökan görs hos din
hemkommun. Tillägget kan du få fram till vårterminen det år du fyller 20 år.
För elever folkbokförda i Kramfors kommun finns e-tjänst på kramfors.se. Har du frågor om detta, kontakta
boendeansvarig.

Busskort
Beviljas för resor till och från skolan om du har minst 6 km mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och
skolan. Busskortet gäller för två resor/dag. Du kan inte ha busskort och inackorderingstillägg samtidigt.
Höstterminen det år du fyller 20 år får du bekosta dina resor själv.
Schablonersättning utgår om avståndet mellan närmaste påstigningsplats (buss) och hemmet är minst 6 km.
Ansökan görs hos din hemkommun.
För elever folkbokförda i Kramfors kommun finns e-tjänst på kramfors.se. (Finns även blankett på kramfors.se).
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IT och digitala verktyg
Överenskommelse om digital enhet.
Detta är en överenskommelse som gäller mellan eleven, dess vårdnadshavare och skolan gällande den digitala
enhet som eleven erbjuds använda under sin skolgång på Räddningsgymnasiet. Den digitala enheten är avsedd
att användas i skolarbetet men ska också vara ett redskap i hemmet för att stötta upp skolgången. Eleven
förbinder sig också att ta med sig den digitala enheten varje skoldag samt att förvara och hantera denna på
ett säkert vis. Den digitala enheten får inte lånas ut eller överlåtas till någon annan. Enheten ska hanteras på
ett etiskt och diskrimineringsgrundande godtagbart sätt. I samband med slutet av sista terminen får eleven
möjlighet att ”lösa ut” den digitala enheten från skolan, alternativt återlämna denna tillsammans med dess
tillbehör t.ex. laddare, etc.
Lånetid
Överenskommelsen gäller från och med att enheten har lämnats ut till eleven. Utlämnande kommer inte att
ske förrän kvittensen undertecknats och lämnats in till skolan. Överenskommelsen gäller fram till det att
eleven gått ut gymnasiet, byter skola eller säger upp avtalet. Skolan förbehåller sig rätten att bryta denna
överenskommelse om eleven inte följer denna, eller av andra skäl, tex vid omfördelning av resurser.
Överenskommelsen upphör då omedelbart och enheten ska återlämnas i gott skick.
Förvaring
Eleven ansvarar för den digitala enheten och dess tillbehör. Denna ska hanteras med normal försiktighet och
behandlas som stöldbegärlig egendom. Den får därför inte hanteras ovarsamt eller lämnas utan uppsikt. Den
digitala enheten ska således förvaras på ett säkert sätt.
Vid förlust eller skada
Uppstår skadegörelse, stöld eller om enheten skadas genom ovarsam hantering, såpass att denna måste lagas
eller ersättas meddelas mentor för eleven. Varje sådant enskilt ärende utreds för att påvisa
ersättningsskyldigheten för skola och/eller vårdnadshavare.

Ansvar och hantering
Du som elev ansvarar för att använda, förvara och transportera den produkt som kvitterats på ett sådant sätt
att den inte kommer till skada eller kan riskera att förloras. Om du genom din oaktsamhet råkar ut för att
produkten skadas eller förloras, blir du eller din vårdnadshavare ersättningsskyldiga för de kostnader som
uppkommer. Du bär ansvaret under såväl skoltid som fritid. Det är absolut förbjudet att lämna produkten utan
direkt tillsyn.
Du eller din vårdnadshavare, om du är omyndig, bör ha en gällande hemförsäkring med ”allriskförsäkring”
eller motsvarande försäkring som omfattar skydd för den lånade produkten. Genom att skriva under
överenskommelsen övertar Du/Din vårdnadshavare försäkringsansvaret för produkten – om ni önskar ha den
försäkrad. Ni bör kontrollera med försäkringsbolaget vilka villkor som gäller snarast möjligt.
Spara pengar och miljö genom att inte skriva ut onödigt mycket material.
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Vid skada eller stöld
I händelse av skada eller stöld görs en bedömning om du som elev varit oaktsam om den utkvitterade
produkten. Du kan i så fall bli ersättningsskyldig för en ny produkt eller reparation av den. Om den utkvitterade
produkten skadas, förloras eller inte fungerar skall du ta kontakt med av skolan utsedd ansvarig personal så
fort som möjligt. Förlorar du din produkt ska detta även polisanmälas av dig/vårdnadshavare så fort som
möjligt.
Du ansvarar själv för programvara och annat som du laddar hem eller på annat sätt installerar på produkten.
Du ansvarar också själv för det som lagras i den. Skolan ersätter inte program, filer eller material som du har
lagrat på produkten.
Rutiner för skoldagen-Du har ansvar för att produkten är laddad och i användbart skick inför skoldagen. Du
kan inte förutsätta att laddningsmöjligheter finns under undervisningstid.
Du får installera egna programvaror men är personligen ansvarig för innehållet på produkten. Du får inte
installera olaglig eller oetisk programvara t ex med ogiltiga programlicenser, intrångsprogram eller annat som
riskerar att störa produktens eller nätverkets funktion. Trafiken i nätverket loggas och enskilda produkter kan
komma att undersökas om det misstänks att du använder ogiltig programvara.

Dexter
Dexter är en webblösning som gör det möjligt för dig som elev och din vårdnadshavare att se uppgifter om dig
via en webbsida. Det kan exempelvis vara din studieplan, betyg på avslutade kurser, frånvaro mm. Uppgifterna
hämtas från det administrativa elevsystem som skolan använder sig av.
Inloggningsuppgifter lämnas ut av din tilldelade mentor i början av din första termin på Räddningsgymnasiet.
Vårdnadshavarnas inloggningsuppgifter skickas hem.
Om du glömmer bort dina inloggningsuppgifter vänder du dig till din mentor.
Webbadressen till Dexter: kramfors.dexter-ist.com/
Dexter används också vid oanmäld frånvaro. Dexter sänder ett SMS/E-postmeddelande till vårdnadshavare
vid ett kvitterat ogiltigt frånvarotillfälle. Läs mer om frånvarohantering nedan under egen rubrik
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Studier
Läroböcker får du som lån och dessa skall vårdas omsorgsfullt. Ej återlämnade böcker debiteras. Skrivmaterial
(pärmar, kollegieblock, pennor mm) får du köpa själv, vilket delvis finns att i mindre omfattning köpa på skolan.
Du får betyg på varje kurs. Betyget sätts när kursen slutar. Enskild elev med studiesvårigheter i någon kurs
kan via elevhälsan få ansöka om förlängd studietid. Den som inte får godkänt i någon kurs har möjlighet att
ansöka om att antingen läsa om kursen eller göra en prövning kostnadsfritt, på gymnasieskolan eller inom
vuxenutbildningen.
Efter avslutad gymnasieutbildning finns även möjlighet att genom prövning höja ett betyg (betygsatt E eller
över) mot en avgift/kurs.
Läs mer på Skolverket skolverket.se/kostnadforprovning

Elevhälsa
Skolans elever har tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska
insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling
mot utbildningens mål. Elevhälsopersonalen som är knuten till Rägy innefattar skolkurator, skolsköterska,
skolläkare, skolpsykolog, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt boendeansvarig (se
kontaktuppgifter under rubriken ”Kontaktuppgifter till personal).

Pedagogiskt stöd
Det finns två olika slags pedagogiska stöd i skolan; extra anpassningar och särskilt stöd.
Extra anpassningar ges inom ramen för ordinarie undervisning, exempelvis förlängd skrivtid, inläsningstjänst
och muntliga examinationer. Särskilt stöd ges till elever som riskerar att inte uppnå måluppfyllelse i kurserna,
exempelvis hjälp med struktur, tillgång till hjälpmedel, bildstöd och enskild handledning. Särskilt stöd
dokumenteras i ett åtgärdsprogram av specialpedagogen. Åtgärdsprogrammet föregås alltid av en pedagogisk
kartläggning som genomförs av lärare i samarbete med specialpedagog.
Önskemål om stöd görs till mentor, specialpedagog eller rektor.

Skyddskläder
På Räddningsgymnasiet bedrivs undervisning i sådana ämnen som kan kräva skyddskläder.
Med skyddskläder menas de av läraren anvisade byxor, västar, jackor, skor eller dylikt, som har extra tålighet
mot t.ex. slitage och värme.
Genom att acceptera att vara elev på Räddningsgymnasiet förbinder du dig också till att bära skyddsutrustning
när detta krävs i de lokaler och i kurser som är aktuella.
Om du inte har utrustningen till undervisningstillfällets start kan läraren registrera frånvaro för
lektionstillfället. Du får inte heller uppehålla dig utan skyddskläder i utrymmen där skyddskläder är
obligatoriskt.
De skyddskläder du erhåller måste underhållas. Om du genom din oaktsamhet råkar ut för att skyddskläderna
skadas eller förloras, blir du eller din vårdnadshavare ersättningsskyldiga för de kostnader som uppkommer.
Det kan även innebära att du inte kan delta i undervisningen. Skyddskläderna får bara användas vid anvisat
tillfälle och ska återföras till omklädningsrummen efter användning.
________________________________________________________________________________________
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Försäkring
Alla elever som studerar vid Räddningsgymnasiet är olycksfallsförsäkrade under skoltid, fritid och ferier. Vid
olycksfall kontakta skolsköterska eller kurator för vidare information.

Ordningsregler
Bemötande
Räddningsgymnasiet är vår gemensamma arbetsplats och här vill vi att alla ska trivas, känna sig trygga och
respekterade. Vi tar hänsyn och bemöter varandra med respekt och omtanke.

Arbetsmiljö
Vi är mån om vår gemensamma arbetsmiljö och därför är det viktigt att vi tillsammans ansvarar för att det är
ordning och trevligt i klassrum, basgruppsrum och övriga gemensamma utrymmen på skolan. All skadegörelse
polisanmäls. Om någon blir påkommen med att förstöra kommer personen att bli ersättningsskyldig.

Restaurang och andra delade utrymmen
Eftersom vi delar flera utrymmen med MSB och FBA, såsom matsal, cafeteria och gym, är det extra viktigt att
vi respekterar både varandra och den miljö vi tillsammans vistas i.

Sen ankomst
På Räddningsgymnasiet värnar vi om en ömsesidig respekt av att komma i tid till undervisning och
avtalade tider, vilket gäller både lärare och elever.

Avtalad tid
Vid avtalad tid eller kallelse lämnar man av respekt, återbud i så god tid som möjligt om man inte kan komma
på den utsatta tidpunkten. Man lämnar alltid en förklaring till varför man uteblivit från en träff. Då kan
överenskommelse om ny tid göras.

Parkering
Parkering är endast tillåten på anvisade parkeringsplatser. Detta gäller även vid studentboendena.

Obehöriga äga ej tillträde
Utomstående som besöker skolan eller studentboendet skall alltid anmäla sig till boendeansvarig på skolan
och redovisa sitt ärende. Rektor beslutar om personen får stanna. Den person som inte bedöms ha godtagbara
skäl skall avvisas från skolan. Om avvisad trots detta stannar kvar på skolan skall polis tillkallas då det är fråga
om olaga intrång.
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Frånvarohantering
Elever som går i gymnasieskolan ska delta i allt planerat arbete. Varje elev ska motiveras att delta i allt
skolarbete. Eleven ska vara medveten om sambandet mellan hög frånvaro och försämrat studieresultat.
Ogiltig frånvaro
Rägy tillämpar en frånvarotrappa med 5 steg, se nedan.

4
Ytterligare frånvaro

3
Fortsatt frånvaro.

2
Upprepad frånvaro

1
Ogiltig frånvaro
Mentor samtalar med
eleven.
Vårdnadshavare
informeras om den
ogiltiga frånvaron via
dexter.

5 procents ogiltig
frånaro vid
månadskontrollen.
Mentor samtalar med
elev och
vårdnadshavare. EHT
informeras.

Vid fortsatt frånvaro vid
nästa månadskontroll.
Rektorsvarning delges
elev och
vårdnadshavare.

Om eleven har fortsatt
ogiltig frånvaro vid nästa
månadskontroll anmäls
detta till CSN och
studiebidraget dras in.
Fortsatt kartläggning av
EHT.

Kartläggning inleds av
EHT.

Rektorsvarning är Räddningsgymnasiets verktyg för att tydliggöra att frånvaroproblematiken är allvarlig och
omgående måste överses och ge vårdnadshavare och elever chansen att förklara sig och förbättra situationen.
Anmälan till CSN kan göras även om rektorsvarning inte tilldelats eleven. För elever som reser utan att ha
begärt ledigt sker rapportering direkt till CSN. Om en elev är frånvarande utan giltigt skäl under 30 dagar kan
eleven skrivas ut från skolan.

Sjukanmälan
Sjukanmälan skall göras till skolan före klockan 8.30, via Dexter av vårdnadshavare eller av dig själv om du är
myndig.
Skolan har rätt att begära in läkarintyg om eleven är frånvarande upprepade gånger. Riktmärke för upprepade
tillfällen är fem sjukfrånvarotillfällen eller efter 10 skoldagars sjukfrånvaro i följd per termin.

Besök hos tandläkare, läkare eller dylikt
Intyg skall visas upp efter besök för mentor och/eller undervisande lärare.

Närvarokontroll och Dexter
Skolan uppmanar vårdnadshavare att följa närvaro/frånvaro på Dexter.

Ledighet
Max tre dagars ledighet per termin. Mer än tre dagars ledighet/termin medges vid enskild angelägenhet.
Särskild blankett om ansökan lämnas till mentor.
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Betyg och bedömning
Inlämning av uppgifter
Att lämna in ett arbete i tid innebär att alla har samma förutsättningar rent tidsmässigt. Arbetet kan därigenom
bedömas rättvist. Dessutom underlättas planerandet av andra arbetsuppgifter om tidsschemat hålls, både för
lärare och elever. Om arbetet inte är klart i tid ansvarar eleven för att kontakta läraren – före deadline – och
ge en förklaring. Vid upprepade sena inlämningar informeras vårdnadshavare. Mentor tar upp problemet på
utvecklingssamtalet med eleven och vårdnadshavare (om eleven är under 18 år).

Examinationsformer
En enda examinationsform såsom prov får inte utgöra det enda betygsunderlaget. Eleven examineras
fortlöpande genom t.ex. praktiska moment, projektarbeten, inlämningsuppgifter, lektionsaktiviteter,
seminarier, redovisningar, rollspel, utställningar, mediala presentationer m.m. Om eleven missar ordinarie
prov/redovisning (p.g.a. frånvaro vid ordinarie provtillfälle eller om han/hon inte når målen för godkänt på
momentet) bör eleven erbjudas nytt examinationstillfälle innan kursens slut.

Betyget på kursen
För att så skyndsamt som möjligt nå upp till E ska ”Ej godkända moment” genomföras. Finns det skäl för
förlängning av en kurs ska detta ske på särskild blankett med hjälp av SYV. Rektor beslutar om förlängning ska
beviljas.
Om läraren helt saknar underlag för bedömning av elevens kunskaper går det inte att sätta F, det blir då ett
streck. Det går inte att ta examen med ett streck i sin studieplan.

Fusk vid prov och inlämningsuppgifter
Elev som fuskat vid examination får underkänt på denna uppgift. Med fusk menas också att kopiera andras
verk, t ex plagiat från Internet eller ta hjälp av hjälpmedel som inte tillåts. Vid fusk måste en ny uppgift göras.
Eleven får också en skriftlig rektorsvarning vilken skickas till vårdnadshavaren. Tidigare betygsunderlag i kursen
granskas åter för att eventuellt omvärderas. Vid upprepat fusk kan elev stängas av från sin utbildning. Vid
misstanke kontaktar läraren rektor som fortsätter utredningen och beslutar om konsekvens.

Prövning
Elever som fått betyget F eller saknar betygsunderlag på en kurs har möjlighet att göra en prövning (för alla
betygssteg) på hela kursen. Prövningen består av handledningstillfällen samt examination. Rektor fattar beslut
och utser prövningsförrättare.

Förlängda studier
Om eleven har fått F eller saknar underlag i sådan omfattning att fortsatta studier kan anses svåra att
genomföra kan rektor besluta om att eleven ska gå om årskursen. Även kurser som betygsatts med minst E
kan bli aktuella att läsa om ifall eleven läser om hela årskursen. Har eleven fler underkända betyg än 250 poäng
kan de utgå från att omläsning/förlängda studier kan krävas för att nå gymnasieexamen.
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Boendepolicy
Här finns information och förhållningsregler kring Räddningsgymnasiets elevboende.

Vid sjukdom eller ohälsa
Vid akut fysiskt insjuknande/psykisk ohälsa tas kontakt med kontraktsinnehavare även om eleven är över 18
år. Utifrån en samlad bedömning från Rägys personal och Elevhälsan beslutas om hen omedelbart behöver
lämna sitt boende och eventuellt avsluta sitt boende på Rägy. Kontraktsinnehavare och elev ansvarar över
intag av ev. föreskriven medicin och att medicinen förvaras på ett säkert sätt på rummet i boendet. Låt era
ungdomar vara kvar hemma om de är sjuka eller mår dåligt på annat vis.

Störning/oro
Vid störning och oro på boendet kontaktas kontraktsinnehavare, detta gäller även om eleven är över 18 år.
Vid upprepade tillfällen finns möjlighet att hen mister sitt boende på Rägy. Rökning får endast ske på angivna
platser, efterföljs inte detta räknas det som störning på boendet.

Alkohol/droger
På Rägy accepterar vi inte alkohol, droger eller andra illegala substanser. Vårt mål är att Rägys boende ska
erbjuda en trygg och trivsam miljö. Vid misstanke om användning av alkohol, droger eller andra illegala
substanser åligger det all Rägys personal att underrätta rektor, därefter följs arbetsordningen i “handlingsplan
vid droganvändning”, som finns att läsa här: ragy.se/rutiner
Boendeansvarig kontaktar kontraktsinnehavare även om eleven är över 18 år. Vi erbjuder hen att uppvisa en
dokumenterad drogfrihet (genom drogtest). Tills dess att drogfrihet är uppvisad får hen inte vistas på skolan
eller delta i undervisningen.
Medverkar inte elev och/eller kontraktsinnehavare till detta eller att drogtestet är positivt stängs eleven av
från all undervisning och skolområdet tills att negativt drogtest kan uppvisas. Detta utifrån ett
säkerhetsperspektiv och en försäkringsfråga.

Nycklar och felanmälan
Dörr till rum ska alltid vara låst när det lämnas under dygnet för att minimera risken för stöld och oinbjudna
gäster. Hyresgästen ansvarar för uppkomna skador och förluster i boendet. Hyresgästen får inte byta eller
flytta inventarier mellan lägenheter/rum utan hyresvärdens medgivande. För borttappade nycklar debiteras
500 kr. Rapportera skador/felanmälan på bostad och inventarier till boendeansvarig eller vaktmästare.

Gemensam städning
Varje vecka städar de boende gemensamt allmänna utrymmen såsom kök, toaletter, dusch, korridorer,
trappor, och uppehållsrum. I städningen ingår att tömma sopkärl, plocka undan och diska husgeråd dagligen.
På boendet ska dessutom spisar och ugnar rengöras och kylskåp/frysar tömmas och rengöras regelbundet.
Obligatorisk närvaro gäller. Vid utebliven närvaro kontaktas vårdnadshavare/kontraktsinnehavare och vid 3:e
ogiltiga frånvaron har Rägy rätt att säga upp avtalet med kontraktsinnehavare.
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Husmöte
Husmöte sker 1-2 ggr/mån som boendeansvarig eller hyresgäster kallar till. Ett husmöte är ett möte där vi alla
från samma boende samlas och lyfter frågor som på olika vis har med boendet att göra. Det kan handla om
trivsel, gemenskap, disk, felanmälningar och städscheman. Alla ska få en chans att lyfta sina frågor. (Tider läggs
ut på Itslearning).

Gäster och husdjur
Vid besök av utomstående eller ha övernattande gäster eller inneha husdjur i lägenheten/rummet så behövs
ett medgivande ifrån boendeansvarig.

Vid uppsägning av hyresavtal
Detta sker en månad innan utflyttning. Inför slutstädning/besiktning, kontakta boendeansvarig för
information.
Vid icke godkänd besiktning erbjuds kontraktsinnehavare och elev att göra om städning, är städningen
fortfarande inte godkänd anlitas städfirma på hyresgästens bekostnad. Rummet ska vid utflytt återställas i
ursprungligt skick, vid ev skadegörelse kan kontraktsinnehavare bli ersättningsskyldig. Nyckel lämnas till
boendeansvarig vid besiktning eller enligt överenskommelse.

Brandlarm
Detektorer sitter i alla rum i taket och i allrummen. Återsamlingsplats vid brand är parkeringsplatsen framför
räddningsgymnasiet. kontraktsinnehavare kan komma bli ersättningsskyldig om det visar sig att larmet
förorsakats av oaktsamhet (en icke brand). Kostnad vid första larmet är 6000kr, andra larmet kostar 12000kr.
Vid brand ring alltid 112.

Försäkring
När du flyttar till Rägys elevboende är det viktigt att du/ din kontraktsinnehavare har en hemförsäkring. Det
ger dig ett grundskydd för ditt boende och dina saker om en olycka skulle ske i boendet. Hyresgästen kan
annars debiteras med stora kostnader för olyckor i boendet.
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Här med intygar jag att jag är införstådd i reglerna kring ordningsregler, likabehandling, IT, skyddskläder,
busskort samt boendepolicy. Jag tar också ansvar för att under skolgången ta till mig av den information som
förmedlas via skolan olika informationskanaler.
Jag förbinder mig att följa dessa riktlinjer och inser att brott mot dessa följs av konsekvenser som kan påverka
mina studier.

Datum

Personnummer

………………………………………………

………………………………………………

Elevens namn

Namnförtydligande

………………………………………………

………………………………………………

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare

………………………………………………

………………………………………………

Namnförtydligande

Namnförtydligande

………………………………………………

………………………………………………
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