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Gymnasielever på Himmelstalunds utbildningscentrum har möjlighet att ta med sin hund till 
skolan dagtid. Elever som går inriktning Djurvård har företräde på hunddagisplatserna. 
Elever från övriga inriktningar antas i mån av plats. Vi har ett fint hunddagis där hundarna 
delar boxar med varandra och har tillgång till rastgårdar. En plats i hunddagis kostar 900kr 
per termin. 
 
Du som hundägare ansvarar för all rengöring, skötsel och rastning av din egen hund. Alla 
hundar som är i hunddagiset ska kunna användas i våra utbildningar. Det innebär att din 
hund ska kunna hanteras av andra elever och personal, även när du själv inte är med. Den 
ska också fungera bra ihop med andra hundar både i hunddagiset, på promenader och under 
andra aktiviteter.  
 
Din hund måste vara minst sex månader gammal. Hunden ska vara veterinärvårdsförsäkrad 
och vaccinerad mot valpsjuka, HCC, Parvo och kennelhosta. Rådgör med din veterinär om du 
undrar över vaccinationernas giltighetstid. Det är viktigt att du kan ha din hund någon 
annanstans när du inte är på skolan: t.ex. om du är sjuk, under dina APL (praktik) perioder 
eller om den löper. 
 

För dig som ska ha plats första gången  
Räkna inte med att du kan ha med dig din hund de första fyra veckorna av höstterminen i 
ettan. Din hund kommer att börja skolas in på hunddagis tidigast i mitten av september. 
Ansvarig instruktör för hunddagiset kommer att kontakta alla elever som lämnat in 
intresseanmälan. Om din hund bedöms vara lämplig att ha en dagisplats skrivs ett kontrakt 
och inskolning kan påbörjas.  
 

För dig som redan har haft hunden i hunddagis  
Även om du haft hund hos oss tidigare terminer måste du skicka in en intresseanmälan så vi 
vet hur många hundar som behöver plats under terminen. Din hund kan behöva skolas in 
igen beroende på om den får nya boxkompisar. Du kan inte räkna med att du kan ha med din 
hund de första fyra veckorna på hösten. Ansvarig instruktör i hunddagiset kommer att 
kontakta alla elever som lämnat in intresseanmälan med instruktioner om eventuell 
inskolning eller vilken box ni ska lämna hunden i. Om hunden fortsatt bedöms lämplig för en 
plats på hunddagiset skrivs ett nytt kontrakt. 
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Intresseanmälan  
För att vi ska kunna planera inför hösten är vi tacksamma om du skickar in din 
intresseanmälan via post med bifogade kopior av vaccinationsintyg och 
försäkringsbevis så fort som möjligt. Senaste dag för anmälan är första skoldagen.  
Adress: Himmelstalunds utbildningscentrum, Hunddagis, Box 713, 601 16 NORRKÖPING.  
 
Vill du besöka oss innan du börjar eller har frågor om hunddagiset kontakta ansvarig 
instruktör på 011–289570.  
 
Fyll i följande: 
För- och Efternamn: ___________________________________________________  
 
Klass:  ______________________________________________________________  
 
Adress: ______________________________________________________________   
 
Mobil:  ______________________________________________________________   
 
Mail:  _______________________________________________________________  
 
Jag bor på elevboendet                       Jag har ansökt om hundrum på elevboendet 
 
Jag bor inte på elevboendet 
 
Hundens namn:  ______________________________________________________  
 
Ras: ________________________________________________________________  
 
Ålder: _______________________________________________________________  
 
Kön: ________________________________________________________________  
 
Mankhöjd:  __________________________________________________________  
 
Kastrerad: ___________________________________________________________  
 
Ev. Sjukdom/allergi hos hunden: _________________________________________  
 
Aktiviteter, träning m.m. som du gör med din hund: __________________________  
 
 ____________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________  
 
Övrig information om hunden:  __________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________  
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