Har du hund som också vill vara på Svalöfs gymnasium?
Hund som vistas inom skolans område skall hållas kopplad – Strikt
hundägaransvar gäller!
• Hund ska vara minst 12 månader gammal.
• Hund ska vara ID-märkt samt försäkrad vet + liv.
• Hund ska vara vaccinerad mot nedanstående och skall förnyas enligt Kennelklubbens
anvisningar, se bilaga 1. Vacc-intyg ska uppvisas innan hund får komma till boendet,
samt vid förnyad årlig vaccination. Kennelhosta (varje år), Valpsjuka, Parvo, HCC.
• Hund får ej visa aggressivt beteende mot hundar eller människor.
• Hundens baslydnad kommer att bedömmas under ett lokalt "prov".
• Intyg på genomgången grundlydnadskurs på t ex brukshundklubb ska uppvisas.
• Hund ska vara van att lämnas ensam några timmar, men EJ en hel skoldag.
• Hund får ej vistas på undervisningsytor utan särskild överenskommelse. OBS! detta
gäller även djurstallarna.
• Hund ska hållas på anvisad plats och rastning ska ske utanför arbetslagens planerade
studietid, dvs på raster.
• Elev som har hund på internatet är ersättningsskyldig för all skada som hunden
orsakar.
• I årskurs 1 får inga hundar medtagas före 1 oktober.
• Hund är personlig, och ansvaret får ej läggas på annan elev. Har ägare/elev ej tid att
sköta sin hund (rasta & umgås) ska den vistas på alternativt boende, t ex hemma,
hundpensionat eller annan lösning.
• Hund får EJ vistas i möblerna på internatet.
• Källaren på Olympen är hundfri zon.
• Tillhörigheter bestående av: matskål, vattenskål, sovplats samt leksaker ska finnas på
rummet.
• Ett fungerande alternativt boende för elevens hund ska finnas, för de perioder där
skolan tar för mycket tid, t ex klassresor, apu, praktik eller stalltjänst.
• Skolan förbehåller sig rätten att säga upp avtal om boende med hund om eleven ej
följer skolans regler.
• Ovanstående regler och anvisningar gäller under hela studietiden.
Jag har läst och förstått innebörden i ovanstående regler.
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