Information om internatboendet 22/23
Inflyttning höstterminen 2022 för årskurs 1 sker måndag 22 augusti kl. 08.00-11.30.
Fritidspersonalen möter upp dig och ser till att du får tillgång till ditt rum på internatet.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Vi erbjuder boende på internatet i första hand för elever i årskurs 1.
Alla boenden omfattar helpension under vardagar. Frukost måndag - fredag, middag
måndag - torsdag och kvällsfika måndag - torsdag.
Det finns gratis trådlöst internet samt chromecast eller smart-tv.
Vi har kameraövervakning i de allmänna utrymmena för att öka tryggheten och
undvika skadegörelse.
Inackorderingsavtal skrivs för hela läsåret och upphör gälla automatiskt vid
vårterminens slut.
Betalning sker månadsvis från september till maj. Fakturan skickas till den som
tecknat inackorderingsavtal. Var noga med att uppge rätt mottagare och adress samt
meddela ändringar till expeditionen.
Eleven förbinder sig att följa internatets och skolans ordningsregler.
Under APL-veckorna faktureras ej kostnader för måltider (475 kr/vecka).
Vid särskilda önskemål kring ditt boende gällande medboende, speciella behov etc.
hör av dig till info@alvdalen.com. Vi uppfyller era önskemål så långt det är möjligt.
Inackorderingstillägget kan sökas hos CSN efter skolstart. Du bifogar en kopia på ditt
kontrakt. Mer information hittar du på www.csn.se.

Rummet
Rummen är möblerade med säng, sängbord, skrivbord, skrivbordslampa, stol och garderob
eller byrå. Du får inte ta med dig egna möbler. Ta med dig handdukar, täcke, kudde,
påslakan, underlakan och örngott. Du ska även ta med en uppsättning med tallrik, bestick,
glas, mugg och kastrull.
Ta med personliga saker för ökad trivsel i ditt rum, t.ex. blommor, prydnadssaker. Ta även
med två hänglås för låsning av förvaringsskåp.
Tänk på att alltid se till att dörren till ditt rum är stängd och att du alltid har din nyckeltagg
eller nyckel med dig.
Mat
Vid pentryt på våningen finns kyl och frys. Spisen i pentryt får endast användas för kokning.
Det finns gemensam mikro, vattenkokare och kaffebryggare på varje våning.
För elever som bor kvar under helgen finns ett mindre kök att tillgå och även möjlighet att
köpa matlådor från köket, 50 kronor/låda, max 2 lådor per helg.

Städning
När du bor på internat har du ansvar för städningen av ditt rum samt allrum. I vissa boenden
städar du även badrummet själv. Träna hemma på att städa t.ex. damma, diska, dammsuga,
våttorka golv samt rengöra toalett och handfat. Städmaterial finns på alla boenden.
Post
Posten hämtas och delas ut vardagar av fritidspersonalen. Paket och tjockare brev öppnas i
fritidspersonalens närhet.
Elevpost/ Elevens namn
Älvdalens Utbildningscentrum
Box 54
796 22 Älvdalen
Aktiviteter
Det finns olika kvällsaktiviteter för eleverna under vardagar. Alla aktiviteter som skolan
ordnar är kostnadsfria för de som bor på internatet.
Internatstängning
Internatet är stängt när eleverna har lov. Det stänger kl 16.00 dagen innan lovet och öppnar
kl 16.00 dagen innan skolan börjar igen. Vid tre dagars ledighet i följd stänger internatet.
Läsåren 22/23

Stänger

Öppnar

Höstlov, v. 44

Fredag 28 oktober

Söndag

Jullov, v 51 – 1.

Onsdag 21 december

Onsdag 11 januari

Sportlov, v. 9

Fredag 24 februari

Söndag

Påsklov, v. 15

Torsdag 6 april

Söndag 16 april

Kristi himmelsfärd v. 20

Onsdag 17 maj

Söndag 21 maj

Sommarlov

Onsdag 14 juni

-----------

Obs! För vissa program kan senare datum bli
aktuellt.

6 november
5 mars

Till vårdnadshavare för elever som bor på internatet
Klargörande gällande ansvarsfördelning mellan skola och vårdnadshavare vid boende på
internatet på Älvdalens Utbildningscentrum. Som vårdnadshavare har du ansvar för ditt barn
dygnet runt (6 kapitlet 2 § föräldrabalken).
Du som vårdnadshavare är ansvarig för:
• Ditt barn (eleven) som du/ni hyr rum åt på internatet, var ditt barn (eleven) befinner
sig och vad hen gör på sin fritid alltså under kvällar och nätter samt under helgen.
Fritidspersonalen finns till för eleverna, t ex. genom att:
• Hjälpa till att hitta fritidssysselsättning.
• Servera kvällsfika måndag-torsdag.
• Finnas tillhands om eleverna behöver prata med en vuxen.
• Gå runt på internatet under kvällen för att prata med eleverna, se till att det är lugnt
och kolla hur eleverna mår.
• Se till att det är lugnt och tyst vid 22-tiden.
Personal på skolan får gå in på elevens rum vid:
• Kontroll av städning.
• För att göra fastighetsreparationer.
• Vid misstanke om skadegörelse.
• Vid misstanke om pågående regelbrott, t. ex. kopplat till droger och alkohol.
• Vid misstanke om att det finns obehöriga personer på rummet.
• Vid misstanke om att någon far illa eller är i fara.
• Vid helger och lov för att t.ex. stänga fönster och släcka lampor.
Det är viktigt att eleven eller vårdnadshavaren meddelar fritidspersonalen om eleven ska
sova borta eller åker hem under veckan t.ex. på grund av sjukdom. Hur många personer som
befinner sig i byggnaden under natten är viktigt för brandsäkerheten.
Har du som vårdnadshavare frågor kan du kontakta fritidspersonalen på telefonnummer
0251-59 70 30.
Måndag – torsdag finns fritidspersonalen på skolan 14.30 – ca. 24.00.
Fredag – söndag finns fritidspersonalen på skolan 16.00 – ca. 24.00.
Fritidspersonal kan nås på telefon dygnet runt, gäller ej när internatet är stängt.
Internatföreståndare 072-236 42 89, 0251-59 70 30
Måndag-torsdag 07.30 - ca 16.00
internat@alvdalen.com

ORDNINGSREGLER FÖR INTERNATELEVER
Reglerna kan ändras under läsåret

Boendet på internatet är tillgängligt för att möjliggöra studier vid Älvdalens
utbildningscentrum. Vid bedömning att eleven inte studerar enligt
studieplan/överenskommelse med skolan, kan det vara skäl för uppsägning av boendet.
Boendet/Rummen
• Du skall visa hänsyn och respekt gentemot andra elever och personal.
• Mellan 22.00-07.00 skall det vara lugnt och tyst inne på våningarna samt utanför
internatet. Endast elever som bor på våningen får vara där mellan 22.00 och 07.00.
Särskilda överenskommelser kan förekomma i vissa fall.
• Det är förbjudet att ha med sig musikanläggning och/eller högtalare eller att på annat
sätt skapa högt ljud på boendet.
• Ytterdörren ska hållas stängd.
• Det är viktigt att du meddelar fritidspersonalen när du planerar att inte vara på ditt
rum över natten (kl 22.00 – 07.00). Detta av brandsäkerhetsskäl.
• På grund av brandrisk tillåter vi inte levande ljus.
• Husdjur oavsett sort (gäller även akvarium och terrarium) är förbjudet.
• Endast ljus häftmassa är tillåtet för uppsättning av affischer och dylikt på väggarna.
• Vid utflytt är du ansvarig för att lämna ditt rum i samma skick som när du flyttade in.
• Skador och fel som uppstår i gemensamma utrymmen eller i ditt rum skall genast
rapporteras till vaktmästeriet.
Boråd
• Boråd är obligatoriska, det betyder att alla elever på boendet måste vara på plats.
Besök
• Du får inte ha besök från elever eller andra personer som inte bor på internatet.
Undantag vid särskilda tillfällen går att få efter godkännande av
internatföreståndaren.
• Vill du ha en gäst som sover över kan det vara okej efter att
internatföreståndarten godkänt det.
Städning
• Vid städkollen ska samtliga elever vara på plats.
• Gemensamma utrymmen och utomhusområdet runt internatbyggnaden städas av de
som bor på våningen enligt städschemat. Du ansvarar själv för ordningen på ditt rum
men fritidspersonalen har rätt att gå in och kontrollera städningen av ditt rum.

•
•

När du flyttar ut skall rummet och allmänna utrymmena städas. Om du inte städar
eller om städningen är bristfällig fakturas du 1 500 kronor i städavgift.
Eventuella skador på rummet som eleven eller hens gäst förorsakat faktureras
avtalsinnehavaren.

Borttappade nycklar
• Kostnad för borttappad nyckeltagg är 50 kronor och borttappad nyckel till
Rämgården är 500 kronor.
Sjukdom
• Vid sjukdom kontaktas fritidspersonalen och eleven åker hem omgående, senast dag
två.
• Eleven får ej vistas utanför sitt rum vid sjukdom.
• Om eleven har långt hem görs en individuell anpassning.
Mediciner
• Receptbelagda mediciner förvaras i veckodosett som delas hemma. Om du behöver
förvara mer medicin än vad som får plats i en veckodosett ber du fritidspersonalen ta
hand om den tills det är dags att fylla på dosetten.
Tobak
• Rökning och tobak är förbjudet inom skolans område och i nära anslutning till skolans
område enligt tobakslagen 2 §. Observera att förbudet gäller även elektroniska
cigaretter.
Alkohol och andra droger
• Vi tillämpar nolltolerans vad gäller förvaring och förtäring av alkohol och narkotika
inom skolans område.
• Som elev förväntas du acceptera kontroll av nykterhet med alkoholutandningsprov.
• Överträdelse innebär att du omedelbart får lämna internatet och även flytta ut. Om
dina vårdnadshavare inte kan hämta dig omedelbart kan du boka rum på
vandrarhemmet Tre Björnar. Telefon: 0251-10482 trebjornar@telia.com
Knivar och yxor
• Knivar, yxor och liknande får p.g.a. knivlagen 1 § inte förvaras på ditt internatrum. Vill
du ha med din egen kniv eller yxa skall den förvaras hos fritidspersonalen och du får
ut den vid behov.
Lagbrott
• Lagbrott som tex. vapeninnehav, stöld, hot och skadegörelse polisanmäls.

Skadegörelse - brandutrustning
• Du får absolut inte röra brandslangen, brandlarmet eller brandskyltarna. Om du
avsiktligt eller till följd av oaktsamhet utlöser brandlarmet så att brandkåren gör en
utryckning i onödan kommer du att få betala ca. 8 000 kr.
Kameror
• Du får absolut inte röra kamerorna på internatet. Det klassas som skadegörelse och
möte hålls med elev, vårdnadshavare och internatföreståndare.
Regelbrott
• Åtgärdstrappan vi arbetar efter vid regelbrott:

1.
Fritidspersonalen
pratar med eleven

•

2.
Internatföreståndaren pratar med
elev och
vårdnadshavare

3.
Rektor,
internatföreståndare pratar med
elev och
vårdnadshavare

4.
Om inte
förbättring sker
eller vid lagbrott
sägs avtalet upp
och eleven får
flytta ut från
internatet

Beroende på hur grovt regelbrottet är kan trappan påbörjas på alla fyra nivåer.

