
TENHULTS NATURBRUKSGYMNASIUM 
Postadress: 560 30 Tenhult ∙ Besöksadress: Huskvarnavägen 28, Tenhult 

Telefon: 036-32 68 00 ∙ Hemsida: www.lj.se/tenhultsnbg  
E-post: tenhults.naturbruksgymnasium@lj.se 

 
 
 
Boendekontrakt för boende på Tenhults naturbruksgymnasium läsåret 2016-2017 

 

 

Hyreskostnad:  Enkelrum 3500 kr/månad.  

     Avser logi söndag kl. 19.00 till fredag kl. 15.00 samt frukost, 

                           kvällsmat och kvällsmacka. 

 

Uppsägning:  Sker vid nästkommande månadsskifte. Besiktning görs av fritidsassistent. 

Hyra debiteras till dess att besiktningen är godkänd samt att rumsnyckel är 

återlämnad. Skulle mot förmodan besiktningen av elevrum samt allmänna 

utrymmet inte godkännas av ansvarig personal följer en debitering. 

 

Inventarielista internatrum: Säng, sängbord, sänglampa, skrivbord, stol, bokhylla och 

papperskorg 
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Ordningsregler 
 

1. För boende på internatet gäller att elever är skyldiga att städa och hålla god ordning på  

sitt privata rum. Vid helger och lov ska rummet vara i städat skick. Personal 

kontrollerar vid behov.  

2. Vårdnadshavare ska meddela fritidsassistenterna om deras ungdom inte ska sova på 

internatet, gäller även vid enstaka nätter. 

3. Städning av alla gemensamma utrymmen i elevhusen utförs av eleverna själva, med  

handledning av fritidsassistenterna. Utsatt tid för städning är en timma/vecka kl.15.45–

16.45. Obligatorisk närvaro!  

4. Husmöten (då alla boende i huset deltar) hålls en gång i månaden samt vid behov.  

5. Nattgäster kan tillåtas efter tillstånd av ansvarig fritidsassistent. 1 natt/vecka per elev  

och nattgäst. Inga övernattningar tillåts veckan före jul- respektive sommarlov. 

Ytterdörrarna på internatet skall alltid vara låsta. 

6. Tystnad råder kl. 22.00. Eleverna ska vara på sina rum 23:30 

7. Bilkörning och parkering är förbjudet på internatets område, undantag vid ankomst 

eller hemresa. 

8. En förutsättning för boende på internatet är att eleven sköter sina studier på ett fullgott  

sätt.  

9. Det är förbjudet att uppträda drogpåverkad, förtära, inneha och förvara alkohol,  

narkotika, vattenpipa eller andra droger på skolans område.  

10. På uppmaning av fritidsassistenten eller tillförordnad personal ska internatboende 

delta i alkotest.  

11. Personal har rätt att, efter knackning, öppna elevernas privata rum. Orsak kan vara att  

stänga ett fönster, kontrollera städning etc. 

12. Rökning är inte tillåten på skolans område. Om en elev under 18 år ses röka meddelas 

vårdnadshavare. 

13. Husdjur kan tillåtas, dock enbart efter överenskommelse med djurvårdslärare samt 

fritidsassistent. Särskilt kontrakt finns och upprättas vid läsårsstart. 

14. Ersättning för borttappad rumsnyckel är 200 kr 

15. Internatrummen eller sällskapsrummen får inte prydas med affischer och dylikt som  

kan väcka anstöt, upplevas kränkande eller på annat sätt strider mot skolans plan mot 
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diskriminering eller kränkande behandling eller förknippas med nazistiska eller 

rasistiska ideologier och organisationer. 

16. Uppkomna skador på internatets möbler etc. skall anmälas omedelbart till 

fritidsassistent eller vaktmästare.  

17. Elev är ersättningsskyldig för skada som uppkommit genom oaktsamhet samt alltid 

ansvarig för det egna rummet.  

18. Betalas inte hyran i tid följer gängse regler med påminnelse, inkasso, kontakt med  

kronofogde och efter tre månaders obetald hyra bryts kontraktet och eleven flyttar 

ut från internatet. 

19. Eleven skall vid sex tillfällen under läsåret hjälpa till med förberedelse och 

iordningställande av kvällsmackan. 

20. Varje kväll innan läggdags ska eleven fylla i husets brandlapp. 
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Påföljder 
 

• Överträdelse mot någon av ordningsreglerna medför skriftlig varning,  

avstängning eller ett avslut av boende. Rektorer och fritidsassistent gör bedömningen 

vilken sanktionsgrad som ska tillämpas. 

• Vid förtäring eller innehav av alkohol/droger gäller alltid minst två veckors  

avstängning från internatboendet. Kontakt tas med vårdnadshavare och vid behov  

sociala myndigheter. 

• Skolan har rätt att avvisa elev från internatboendet på obestämd framtid om  

fritidsassistent och skolledning gör bedömningen att eleven inte klarar av ett  

internatboende.  

 

 

Skolledningen 160620
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Jag har tagit del av boendekontraktet: 
 

Elevens underskrift………………………………………………………………… 

 

Namnförtydligande………………………………………………………………… 

 

tel. nr………………………mobil……………………………… 

 

e-post………………………………………………………………………… 

 

 
Vårdnadshavares underskrift………………………………………………………. 

 

Namnförtydligande………………………………………………………………… 

 

 

 

Vårdnadshavare 1 tel. nr………………………mobil……………………………… 

 

e-post………………………………………………………………………… 

 

Ort & datum……………………………………………………………………….. 

 

 

Vårdnadshavare 2 tel. nr………………………mobil……………………………… 

 

e-post………………………………………………………………………… 

 

Ort & datum……………………………………………………………………….. 
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