Hundhållning vid
Stora Segerstad naturbrukscentrum
Du som har
 hund på skolans elevhem och/eller
 hund som medverkar i undervisning och/eller
 hund som vistas i hundstallet
ska skriva under ett avtal där du intygar att du har för avsikt att följa rådande
djurskyddslagstiftning samt de ordningsregler och regler som gäller för hundar och
hundhållning vid Stora Segerstad naturbrukscentrum. Du ska även kunna styrka att hunden är
vaccinerad (genom att lämna in en kopia på vaccinationsintyg), veterinärvårdsförsäkrad och
registrerad i Jordbruksverkets centrala hundregister. Om detta inte följs kan din möjlighet att
ha hund på skolan upphöra.
REGLER FÖR HUNDAR OCH HUNDHÅLLNING
1.
Hunden får inte vistas på innerplanen mellan skolhusen. På skolans övriga område ska hunden hållas i
koppel (ej flexikoppel). Hunden får inte rastas mot dörrposter, husväggar, lyktstolpar eller i
planteringar. Den får heller inte rastas på träningsplanerna. Allt hundbajs plockas upp och läggs i
avsedda latriner, detta gäller även i rasthagen.
2.
Promenader och hundträning i skog och mark (utanför vägar) får endast ske på skolans mark. Detta för
att inte störa viltet på våra grannars mark.
3.
Hunden får inte vistas i de lokaler som har djurförbud. I de byggnader där hunden får vistas ska den
hållas kopplad i korridorer, trappor och andra allmänna utrymmen. Om hunden orsakar nedsmutsning
ombesörjer du rengöring. Nedsmutsning kan t.ex. handla om att hunden inte är tillräckligt avtorkad
efter utevistelse eller att hunden kräkts, kissat eller bajsat inomhus.
4.
Dagtid, då hunden inte medverkar i hundrelaterade undervisningssituationer, ska den vistas i
hundstallet. Avvikelse från denna regel ska godkännas av hundstallsföreståndare. Ut- och insläpp av
hunden i hundstallet sker från rastgården, detta innebär att hunden aldrig ska vistas i gången inne i
hundstallet. Hunden ska alltid vara rastad innan den sätts in i hundstallet. Du ansvarar för hundens
dagliga skötsel så som utfodring, rastning, skötsel, motionering, aktivering och renhållning av dess
vistelsemiljöer – allt enligt gällande djurskyddslagstiftning.
5.
Hunden får inte vara i hundstallet efter klockan 19.00. Avvikelse från denna regel ska godkännas av
hundstallsföreståndare. Då hunden är på elevhemmet får den inte störa genom skällande.
6.
Endast de elever/studerande som har tillåtelse att vara på skolan på helgen får ha sin hund på skolans
område/i hundstallarna under helgen.
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AVTAL – signeras och lämnas till hundstallsföreståndare
Härmed intygar jag att den hund som jag har på skolans elevhem och/eller i undervisning
och/eller i hundstallet:






är frisk
är registrerad hos centrala hundregistret hos Jordbruksverket
är veterinärvårdsförsäkrad
är vaccinerad mot Valpsjuka (D), Smittsam leverinflammation-HCC (H),
Parvovirusinfektion (P) och Kennelhosta (Pi)
har ett hem där hunden kan bo om den inte kan vara på skolan av något skäl

Jag har tagit del av skolans ordningsregler och regler för hundar och hundhållning vid skolan
och är införstådd med att min möjlighet att ha hund på skolans elevhem och/eller i
undervisning och/eller i skolans hundstall kan upphöra om jag
 inte följer de regler för hundhållning/ordningsregler som gäller på skolan
 inte följer gällande djurskyddslagstiftning
 har en hund som inte fungerar i undervisningen och/eller på skolan
Jag accepterar att hunden får användas i undervisning (om inte annat är överenskommet med
hundstallsföreståndare).
Jag accepterar att skolan får ta ut en terminsavgift på 500 kronor/hund som vistas på skolans
elevhem och/eller i skolans hundstall (gäller ej för gymnasieelever som utbildar sig till
hundförare/hundskötare).
Vid byte av hund ska ett nytt avtal upprättas. Detta ska göras i god tid innan den nya hunden
kommer till skolan. För de elever/studerande som läser hundinriktade utbildningar ska byte av
hund/ny hund alltid godkännas av hundlärare/hundstallsföreståndare. Detta gäller även då en
annan elev/studerande tar över skötseln av hunden. Även i detta fall skall ett nytt avtal upprättas.

………………………………………….
Ort

…………………………………………
Datum

…………………………………………
Elev/Studerande

…………………………………………
Målsman (för omyndig elev)

Skolans noteringar:
Utöver detta signerade avtal har kopia på giltigt vaccinationsintyg samt uppgifter om hunden
och kontaktuppgifter till hundägaren lämnats in.
…………………………………………
Datum

…………………………………………
Skolans representant
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UPPGIFTER OM HUNDEN OCH KONTAKTUPPGIFTER TILL HUNDÄGAREN
(lämnas till hundstallsföreståndaren)
Hund:
………………………………………………………………………… ……………………………
Namn (stryk under hundens tilltalsnamn)
Kön
………………………………………………………………………… ……………………………
Ras/Raser
ID-nummer
………………………………………………………………………… ……………………………
Färg
Födelsedatum
Ägare:
……………………………………………………………………………………………………….
Namn
……………………………………………………………………………………………………….
Adress
……………………………………………………………………………………………………….
Telefon dagtid, kvällstid, mobil
Elev/Studerande/Personal (om ej samma som ägare):
……………………………………………………………………………………………………….
Namn
……………………………………………………………………………………………………….
Adress
……………………………………………………………………………………………………….
Telefon dagtid, kvällstid, mobil
Målsman till omyndig elev, om ej samma som ägare:
……………………………………………………………………………………………………….
Namn
……………………………………………………………………………………………………….
Adress
……………………………………………………………………………………………………….
Telefon dagtid, kvällstid, mobil
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