
För allas trevnad och trygghet på boendet har vi på Vreta följande regler och förhållningssätt som ska
följas av alla elever.

- På Vretas boende är det viktigt att alla behandlas med respekt och hänsyn. Kränkningar mot
Allas Lika Värde ser vi allvarligt på och kommer att ta kontakt med vårdnadshavare om detta
inte följs. Mobbing, trakasserier samt kränkningar mot Allas Lika Värde kan generera i en
avstängning från boendet.

- Rökning är inte tillåtet inom boendet eller på skolområdet. Elever som, mot vår
rekommendation, röker behöver lämna skolområdet. Om elev bryter mot detta och röker
och fimpar på skolområdet kontaktas vårdnadshavare. Om elev skräpar ner i samband med
rökning kan vårdnadshavare behöva kontaktas.

- Alkoholhaltiga drycker eller andra droger får under inga omständigheter förtäras, användas
eller förvaras på boendet eller i dess närområde.

- Det är inte tillåtet för elever att vistas på skolområdet eller boendet påverkade av alkohol
eller droger. Det finns möjlighet för elever att blåsa i en alkoholmätare som finns hos
personalen. Elever som är alkoholpåverkade avvisas från skolområdet. Personalen kontaktar
dessutom vårdnadshavare om de påträffar alkohol eller drogpåverkade elever.

- Boendepersonal får avvisa besökande på skolområdet om de uppträder störande eller är
alkohol/drogpåverkade.

- Boendet ska vara tyst och lugnt från kl 22:00. Eleven ska visa hänsyn och alltid uppträda så
att man inte stör medboenden. Boendepersonal har rätt att avlägsna utrustning som tex
ljudanläggningar om det stör på boendet.

- Kvarstannande elever i boendet över veckoslut eller lov ska lämna in en Helgboendeansökan
till enhetschef eller boendepersonal. Detta ska göras senast onsdagen innan den helg eleven
önskar att stanna på boendet. Använd blanketten ”Helgboendeansökan”.

- Vid besök är eleven ansvarig för att besökaren följer boendereglerna. Om man behöver stöd i
detta kontaktar man boendepersonalen. Du får ha besökare som sover över vid enstaka
tillfällen. Detta ska godkännas av enhetschef eller boendepersonal. Använd blanketten
”Helgboendeansökan” som finns på hemsidan eller på boendekontoret.

- Städning av det egna rummet samt gemensamma utrymmen ska hanteras av de boende. Det
ingår även städdagar av utomhusmiljön för eleven. Vid bristfällig eller utebliven städning
kontaktas eleven som har möjlighet att åtgärda detta. Väljer eleven att inte fullfölja sitt
ansvar för städningen faktureras kostanden för extern städhjälp till betalningsansvarig.



- Skador på fastighet som orsakats av oaktsamhet faktureras till betalningsansvarig. Även
oaktsamhet som orsakar brandutryckning eller påverkar brandutrustning (brandsläckare,
brandvarnare, brandfiltar) faktureras till betalningsansvarig.

- Personal kan av säkerhetsskäl eller misstanke om brott av lag eller boenderegler använda
huvudnyckel till elevens rum.

- Vid sjukdom ska eleven vistats i hemmet och inte på skolans boende.

- Observerar boendepersonal att elever vid upprepande tillfällen är uppe sent på nätterna
innan skolgång kontaktas vårdnadshavare/betalningsansvarig.

Om Vretas boenderegler inte följs kan eleven stängas av från skolans boende. I normalfall stängs
eleven av i 2 veckor. Om boendereglerna fortsätter att brytas kan eleven bli avstäng en termin, dock
minst 2 månader. En tredje avstängning innebär att eleven har förbrukat möjligheten att bo och
vistas på elevhemmet. OBS! Ingen reducering av hyra sker i samband med avstängning.

Vid lagbrott mot annan elev eller mot personal

Vid nedlagd förundersökning eller friande dom gäller följande:
Om en elev begår brott som är uppenbart riktat mot annan boendeelev eller personal skall denna
stängas av från boendet i väntan på nedlagd brottsundersökning eller friande dom. Under denna tid
får eleven endast vistas boendeområdet om denna behöver hämta ting ifrån sitt rum, detta skall då
anmälas till boendepersonal innan ankomst, bryter man mot denna regel kan boendet sägas upp (Läs
blanketten Information avstängning)
Om eleven blir friad från rättspåföljd och väljer att bo kvar men då anmälande boendeelev eller
personal bor kvar/arbetar kvar på boende skall skyndsamt ett möte upprättas med de olika parterna
för att specificera om man behöver göra några förändringar i boendesituationen, detta för att
undvika obehag, risk för konflikt eller rädsla. Exempel på detta kan vara att någon av eleverna får
flytta till ett annat rum på elevhemmet etc.
Vid friande dom eleven välkommen tillbaka till boendet och skall den aktuella eleven hanteras och
bemötas som en oskyldig person med samma rättigheter och respekt som övriga elever på boendet.

Vid dom:
Om en elev blir dömd från brott som är uppenbart riktat mot annan boendeelev eller personal så har
man förverkat sin rätt att bo på Vretas elevhem, kontraktet sägs då omedelbart upp. Man äger då ej
heller någon rätt att besöka boendet eller andra elever som bor på boendet.

Uppenbart riktat brott mot person eller personlig egendom kan vara:
- Sexuella övergrepp
- Misshandel
- Stöld
- Skadegörelse mot lägenhet eller fordon i syfte att förstöra för en enskild person.


