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ARJEPLOGS KOMMUN
Elevhemmet Stugan

Trivselregler för elevhemmet Stugan i Arjeplog
Trivselreglerna är till för att skapa en trygg och trivsam boendemiljö för alla som bor på
Stugan. Tydlighet och förutsägbarhet i frågor som gäller boendet är viktigt för att du ska
kunna fatta bra beslut och visa hänsyn. Husmöten - där vi diskuterar frågor som rör trivsel,
aktiviteter och hur vi ska lösa gemensamma problem med mera - hålls vid behov.

Alkohol och illegala substanser

o På elevhemmet bor ungdomar som är både under och över 18 år. För många elever
är det första gången man flyttar hemifrån. I enlighet med Skollagen och Arjeplog
kommuns drogförebyggande handlingsprogram, är det inte tillåtet för ungdomar att
vistas på elevhemmet påverkade av alkohol eller illegala substanser. Inte heller är
det tillåtet att hantera, förvara, langa alkohol eller illegala substanser på
elevhemmet. Detta för att kunna erbjuda ett boende som upplevs tryggt av både
elever och föräldrar.
Förvaring av tomma flaskor och burkar som kan ha innehållit alkohol är inte heller
tillåtet.

o Ertappas den som bor i huset påverkad av alkohol eller illegala substanser, eller
ertappas med förvaring av ovan nämnda substanser, gäller avflyttning inom en
vecka.
o Då elevhemmet förbehåller sig rätten att inneha huvudnyckel till rummen, kan
personal vid misstanke om brott mot förbudet mot alkohol och illegala substanser
öppna och gå in i elevrummet.
o Elever som flyttat ut p.g.a. att hen ertappats att bryta mot förbudet mot alkohol och
illegala substanser kan ansöka om att åter flytta till elevhemmet Stugan efter sex
månader.

Likabehandling

o På Elevhemmet samarbetar vi med Hornavanskolan och arbetar för likabehandling
och en trygg miljö. Vi motarbetar därför trakasserier, mobbning, sexism, rasism,
främlingsfientlighet och homofobi.
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Elevrummet

o Hyrestiden är begränsad till den tid studierna pågår. Elevhemmet stänger under
loven.
o Inför loven använder personalen huvudnyckel för att kontrollera att fönstren är
stängda, kylen rengjord och att inga sopor glömts på elevrummen.
o Du som bor på elevhemmet städar ditt rum, håller din rumsdörr fri från klotter,
vårdar de inventarier som finns i rummet. Upplåsning av dörr när personal inte finns
på plats, sker mot en avgift på 500 kronor.

o Förvaring av brandfarliga vätskor såsom bensin, oljor mm samt även bilbatterier är
ej tillåtet på Elevhemmet.

Nattro

o Mellan kl. 22:00 - 07:00 (kväll före skoldag), 00:00 – 07:00 (kväll före helgdag) ska
”nattro” råda på elevhemmet.
o Visa hänsyn och låt inte TV, radio, stereo eller dator stå på för hög volym.
o

Respekteras inte detta förbehåller sig personalen rätten att gå in i elevens rum, för
att dämpa volymen eller stänga ned helt.

Besök

o Varje boende är personligt ansvarig för att besökaren följer trivselreglerna och går
hem senast kl. 22:00 kväll före skoldag och 00:00 kväll före helgdag
o I de fall besökaren vill sova över enstaka nätter, bekräftar vårdnadshavaren eller
myndig elev detta med personalen.

o Personalen har rätt att avvisa besökare som är påverkad av alkohol/narkotika/droger.
Likaså kan personal avvisa besökare, om de bedömer att detta är nödvändigt för att
återställa/säkra en lugn och trygg boendemiljö

2

Gemensamma utrymmen

o Då korridor och trapp är brandvägar, är det inte tillåtet att placera eller förvara sina
ägodelar eller möbler i korridorerna. Vänligen respektera detta. Personal flyttar gods
som står i korridor till låst förrådsutrymme senast samma dag.
o De möbler som finns i gemensamhetsutrymmena, används bara till det som de är
avsedda för och flyttas inte. I de fall skadegörelse uppstår på inventarier/huset
polisanmäls alltid detta. Ansvarig debiteras för återställande av skada.
o Du städar de områden som du tilldelats, utifrån upprättat städschema. Tar du inte
ansvar för din städtur, utför personalen städningen. Kostnaden 500 kr debiteras
hyresgästen.

Rökning

o Det är inte tillåtet att röka i elevhemmets lokaler eller utanför dess entréer och detta
gäller även för e-cigaretter.
o Rökning sker på anvisad plats och fimparna kastas i avsedd askbehållare.
o När så behövs ansvarar de elever som röker för att rökområdet städas.

Tvättstugor

o Efter avslutad tvätt rengör du filtren i torktumlaren, sopar och torkar golvet.
o Tvätt som blir liggande i tvättstugan, flyttas till uppsamlingslåda av personalen.

Utomhusmiljö

o De boende ansvarar för att elevhemmets utomhusmiljö är fri från skräp. Det är inte
tillåtet att kasta skräp på marken. Vårstädning utförs av elever tillsammans med
personal.

o Vänligen respektera parkeringsbestämmelsen på gårdsplanen. Bilar, epa-traktorer,
cyklar, mopeder, motorcyklar och snöskotrar etc. ska parkeras på anvisad parkeringsoch uppställningsplats. 500 kr kostar parkeringsboten. Securitas ansvarar för detta.
o

Detta är viktigt för att varu- och sjuktransporter, räddningstjänst,
snöröjningsfordon etc., ska ha fri framkomlighet till porten.

o Vid avflyttning, vid transport av tung och skrymmande last eller om man är
rörelsehindrad är det givetvis tillåtet att köra in på gårdsplanen. Kom dock ihåg att
avlägsna bilen snarast.
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Med förhoppning om att Du
kommer att trivas på elevhemmet Stugan
i Arjeplog!

Du når oss på jourtelefon 0961-144 10
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