Elevhemmet Stugan
2020-07-03

Hej!
När det här brevet når Dig och din familj har du fortfarande sommarlov. Om du inte redan
börjat planera och förbereda din flytt till Arjeplog, så kommer du snart att vilja göra det och
då kan det vara bra att få lite tips på vad som är bra att ta med sig.
Vi i personalen vill också att Du och dina föräldrar / vårdnadshavare fyller i och skickar in
följande blanketter:
 Svarsblankett där Ni anger när Ni kommer till elevhemmet.
 Svarsblankett Ansökan/intresseanmälan elevrum.

Våra tips till dig som börjar åk 1 till hösten:
 Porslin; djupa och flata tallrikar, bestick, mugg, glas, pannor, knivar etc., då
elevhemmet inte tillhandahåller köksredskap. Detta förvarar du på ditt rum.
 Städmaterial, tvättkorg, tvättmedel, duschdraperi (duschstång finns), toalettpapper.
 Sänglinne, bäddmadrass, taklampa, glödlampor, extra skarvdosa, större/längre
spegel, dörrmatta (yta 130*130 cm).
 Litet husapotek (Alvedon, febertermometer etc.), väckarklocka.
 Du kan göra ditt rum mer personligt, genom att ta med dig sängöverkast, matta,
gardiner. (Fönstermått; bredd 118 cm, längd 215 cm. Gardinstång finns), ev.
tavla/plansch och andra personliga saker som gör att du trivs på ditt rum.
 Förvaringsutrymmena i rummet är begränsade, därför har några av våra ungdomar
tagit med sig en mindre byrå/kombinerad TV-bänk.
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När Du anländer till elevhemmet STUGAN kommer Du och dina föräldrar/vårdnadshavare att
sitta ned med en av oss i personalgruppen för ett kortare samtal. Vi är nyfikna på dig och vill
gärna veta lite om vad du har för förväntningar, intressen och om du har några
frågor/funderingar. Vi kommer att utgå ifrån trivselreglerna och berätta om hur det funkar
här på elevhemmet, hur vi jobbar i personalgruppen och varför vi har ”nolltolerans” på
elevhemmet.
Har Du och dina föräldrar/vårdnadshavare frågor och funderingar är ni varmt välkomna att
höra av er på tel. 0961-14410. Elevhemmet öppnar 15/8, kl. 8:00.
Vi ses till hösten!

Fredrik Westerlund
Tf Elevhemsföreståndare
Tel: 0961-143 52 / 070-118 71 42
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