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Elever med vald hundyrkesutgång har förtur
Elever med vald jaktyrkesutgång har förtur
Elever med hundkurser i utbildningen får möjlighet att söka
hundbox i mån av plats
Elever med hund som fritidsintresse får möjlighet att söka
hundbox i mån av plats
En hund per elev får medtagas
Ansök om hundbox > Beviljas/Avslag > Skriva hyresavtal
Hunden ska genomföra ett hanteringsprov av ansvarig över
hundstallet
Hunden ska vara över 10 månader
Hunden ska vara minst veterinärvårdsförsäkrad
Hunden ska vara frisk
Hunden ska vara vaccinerad mot valpsjuka, kennelhosta,
parvovirus och HCC
Hunden ska klara av att vara ensam i boendet samt stallet utan att
känna sig stressad eller orolig
Hundboxen samt rastgården får inte innehålla sådant som hunden
kan skada sig på
Hunden ska ha tillgång till en bädd att vila i
Hunden ska ha tillgång till vatten
Tik i höglöp stannar hemma
Boxen ska hållas ren
Rastgården ska mockas minst varannan dag
Hundar som vistas på skolans område ska hållas kopplade, strikt
hundägaransvar gäller
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Hundarna får inte vistas i villorna under skoltid
Hundarna får endast vistas i hundtillåtna salar annars ska de vara
i sin hundbox
Självklart plockar Ni upp efter hunden och slänger bajspåsen på
angiven plats
Skolan förbehåller sig rätten att stänga av hunden som påtagligen
visar icke önskvärda beteenden, detta gäller hela skoltiden
Skolan förbehåller sig rätten att stänga av hund som inte
motioneras och aktiveras av eleven, detta gäller hela skoltiden
Alla elever med hund på skolan ska närvara på hundråd samt
stallmöten
Hunden ska hanteras efter de föreskrifter som skolans personal
rekommenderar gällande smitta och sjukdomar. Sjuk hund får ej
vistas på skolans område
Skolan förbehåller sig rätten att ge dispens enligt ovanstående
punkter
Betalning av box sker månadsvis genom utskickad faktura enligt
avtal, om detta missköts kommer boxplatsen att sägas upp.
1 månads skriftlig uppsägning av hundbox gäller av hyresvärd
samt hyresgäst, dock vid överträdelse av regler och policy kan
detta ske med omedelbar verkan
Observera att vårdnadshavare förbinder sig, när hunden tas till
Önnestadsgymnasiet, att när som helst under studietiden (tre år)
ta emot hunden i hemmet om den inte kan/får vara kvar på skolan
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Eleven ska ge kopia till ansvarig för hundstallet på hunden/hundarnas vaccinationsintyg samt försäkringsbrev innan hunden
vistas i skolans hundstall.
Eleven får ej byta hund utan att diskutera detta med ansvarig i hundstallet.
Eleven ska placera sin hund i tilldelad box, ingen annan box.
Hunden/hundarna ska under skoltid vistas i tilldelad hundbox - om detta ej sköts kommer varningar att delas ut, om det
upprepas ytterligare riskerar eleven att förlora sin rätt att ha hund på skolan. .
Eleven ansvarar för sin hund i alla lägen.
Vid problem ska eleven/eleverna ta upp detta med ansvarig i hundstallet.
Om eleven blivit tilldelad en nyckel, får denna nyckel INTE lånas ut till någon annan.
Eleven får inte använda olagliga eller otillåtna träningshjälpmedel på sin hund.
Eleven ska visa sin hund respekt och inget våld är någonsin tillåtet.
Eleverna ska visa varandra respekt både i stallet och på träningsplanen.
Eleverna ansvarar för att sin box hålls fräsch.
Eleverna ska plocka upp efter sin hund, gäller på hela skolans område - bajspåsarna ska sedan slängas i angiven soptunna (EJ
UTANFÖR STALL DÖRRARNA)
Innan loven ska en slutstädning ske av box och utegårdar.
Ha ett glatt humör och visa din hund uppskattning.
Glöm inte att regler samt policyn är till för att följas för allas trivsel & säkerhet ;-)

