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Forsmarks skolas ordningsregler för elevboendet
Forsmarks skolas elevboende omfattar de fastigheter och gårdar som Forsmarks skola
disponerar i Östhammarshems område i Gimo. Boendet är till för aktivt studerande vid
Forsmarks skola och som ej har möjlighet att pendla inom rimliga tider. Ett gott
uppförande är grunden till att boendet skall fungera. Vid frågor kontakta
elevhandledare/personal. En elev från Forsmarks skola uppträder alltid hövligt och med
ödmjukhet.
§1 Elevens ansvar. Den enskilde eleven ansvarar i första hand för sitt eget boende, dvs. det rum
som han/hon hyr av Forsmarks skola. Eleven ska se till att miljön är städad, innehar god hygien
och ej fara för sig själv eller andra. Den enskilde eleven ansvarar dessutom för utrymmen som
han/hon disponerar gemensamt med andra elever, dvs. kök, badrum, hall, trappuppgångar,
gårdar, gemensamma lokaler m.m.
§2 Lagbrott. Vid misstanke om eller konstaterat lagbrott görs alltid polisanmälan. Detta gäller
t.ex. innehav och bruk av droger, langning, manipulation eller förstörelse av säkerhetsutrustning,
allmänfarlig vårdslöshet, olaga hot och olaga intrång. Personalen har då tillträde till samtliga
utrymmen.
§3 Alkohol/droger. Innehav och bruk av alkohol, narkotiska preparat eller andra rusningsmedel, i
berusningssyfte, är ej tillåtet. Detta gäller även sådana preparat som inte är narkotikaklassade.
Har man mediciner som är narkotikaklassade ska det kunna styrkas med recept som är utskrivet
av läkare. Blir man påkommen att vara märkbart berusad eller innehav upptäcks i boendet
kommer vårdnadshavare kontaktas, även om eleven är över 18 år.
§4 Rökning. Rökning är inte tillåten inomhus, vid ventilationsintag, på balkonger eller då det
medför olägenheter för övriga hyresgäster. Vid rökning utomhus skall man alltid fimpa i
brandsäkra kärl. Vattenpipor och dess tillbehör är inte tillåtna i boendet.
§5 Farliga ämnen. Innehav/förvaring av brandfarliga och/eller explosiva ämnen är förbjudet.
§6 Husdjur. Husdjur är inte tillåtna.
§7 Tillträde för personal och vaktbolag. Personal och vaktbolag har alltid tillträde till
gemensamma utrymmen (t .ex. delar av lägenheter som ej är enskilda rum). Vid misstanke om
åsidosättande av ordningsregler eller vid fara för enskild person har personal och vaktbolag
tillträde till samtliga utrymmen, således även till enskilda rum inklusive förvaringslådor, väskor
och dylikt. Inspektion, för att kontrollera efterlevnaden av §1-6, kan göras av personal utan
förvarning om så krävs.

§8 Besök. Alla övernattande gäster ska anmälas senast två dagar före ankomst. Inga nattgäster
tillåtna under natt före skoldag. Den som anmäler gästen är ansvarig för att gästen följer gällande
ordningsregler för boendet. Inga obehöriga gäster får vistas i boendet kl 22.00-06.00.
§9 Helgboende. Elever åker hem på helgerna. I undantagsfall kan eleven få tillstånd att befinna
sig i boendet på helgerna och detta ska man ansöka om vid samband med inflyttning. Det går att
ansöka senare om en sådan situation, eller enstaka tillfälle, som kräver det uppstår. Ansökan ska
göras av vårdnadshavare och inte av eleven själv. Beslutet om tillstånd att få vara helgboende
bedöms inviduellt.
§10 Säkerhetsutrustning. Det är inte tillåtet att på något sätt modifiera den säkerhetsutrustning
som finns i fastigheterna. Ertappas elev med detta är hyresrätten förverkad med omedelbar
verkan. Det är ej heller tillåtet att blockera utrymningsvägar.
§11 Dörrar och trapphus. Trappuppgångar och korridorer skall hållas rena, framkomliga och
entrédörrar skall hållas låsta och stängda. Inte tillåtet att ställa upp dörren, undantag vid in- och
utflyttning. Det är elevens ansvar att dörrarna blir låsta till rum/lägenhet. Att man håller stängt
och låst minskar risk för inbrott och stöld.
§12 Inredning. Det är inte tillåtet att utan skriftligt tillstånd förändra den fasta inredningen. Till
den fasta inredningen räknas även tapeter och målade ytor. Det är inte heller tillåtet att utan
tillstånd från elevhandledare flytta möbler till andra lägenheter/rum/korridorer.
§13 Grillning skall ske på anvisad plats. Det är inte tillåtet att grilla på balkonger eller intill
alldeles intill fasaden.
§14 Störande ljud. Stor hänsyn skall tas till andra elever och boende i omgivningen. Inget
störande ljud får förekomma mellan kl. 22.00 och 06.00. Gäller ALLA dagar.
§15 Nycklar. Man är skyldig att snarast anmäla borttappad nyckel till en elevhandledare. Om
låset i detta fall måste bytas debiteras den ansvarige med 1500 SEK. Förstörd nyckel eller extra
nyckel kostar 200 SEK. Detta gäller både rum-/lägenhetsnycklar och andra nycklar, t.e.x
”sysopnyckel”, ”elevnyckel” etc.
§16 Skador. Alla skador utöver normal förslitning ersätts av den skadeskyldige. Om det ej kan
fastställas vem som orsakat skadan är de boende solidariskt ansvariga enligt §1, d.v.s. för enskilt
rum den enskilde eleven och för lägenhet de elever som delar denna. Skador måste ovillkorligen
och omedelbart anmälas till elevhandledare via telefon eller epost.

§17 Frånvaro. Sjukanmälan görs i första hand via Skola 24 eller i andra hand via telefon/epost
till skolans kansli. Anmälan skall ske på sjukdagens morgon senast kl. 07.00. Vid sjukfrånvaro
skall eleven ange om han/hon befinner sig på annan ort. Sker inte detta kan det räknas det ogiltig
frånvaro. Vid sjukfrånvaro får den sjuke vanligtvis besök av skolans personal och i
förekommande fall kontaktas även skolhälsovården.

§18 Skollov. Elevboendet är stängt och låst under skollov. Undantag kan medges efter anmälan,
från vårdnadshavare, minst sju dagar i förväg. Boendets stängning och öppning annonseras via
epost inför varje lov.
§19 Utflyttning. Under sista skoldagarna på vårterminen utför skolans personal inspektion av
lägenheter, rum och korridorer. Lägenheten/rummet/korridoren skall då vara städade och
inventering av vad som eventuellt är skadat eller saknas skall vara gjord. Om utflyttning sker
utan att inspektion genomförts eller att oordning och/eller skadegörelese uppkommmit efter
inspektion kan eleven/eleverna att debiteras en avgift för eventuell städning och återställande av
lägenheten/rummet/korridoren i ursprungligt skick.
§20 Överträdelse av ordningsregler. Vid överträdelse av ovanstående ordningsregler kan elevens
vårdnadshavare kontaktas oavsett elevens ålder. Överträdelse kan leda till skriftlig varning.
Varning kan inte delas ut på hörsägen som grund utan kräver starkare bevis. (ex. Tagen på bar
gärning.) Inackorderingssrätten är förverkad vid andra varningen och utflyttning ska ske inom
två veckor. Grövre överträdelser (t.ex. konstaterat lagbrott som äventyrar andra personers
säkerhet) resulterar i omedelbar förverkande av inackorderingsrätten och omedelbar avhysning
på elevens egen bekostnad och utan avdrag på inbetald hyra. En uppsägning/förverkande av
inackorderingsrätten innebär att eleven har kvar sin plats på skolan men får ordna eget boende.
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