rev 2022-03-14

Policy för
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Till elever boende på Västan, Torstas elevboende
Övergripande information
Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.
Elevboendet är frivilligt och erbjuds till, i första hand elever i årskurs 1, som inte har
möjlighet att pendla mellan hemmet och skolan. Även årskurs 2 och 3 kan få möjlighet
att bo på elevboendet, i mån av plats och behov.
Elevboendet är en del av skolområdet och samma regler gäller där som i själva skolan.
Elevboendet består av ett hus, Västan, med sammanlagt 16 möblerade rum. I några av
rummen finns möjlighet att bo två elever i samma rum, till en reducerad hyra.
Rummen är möblerade med säng, bord, stol och garderober. Gardiner, lampor och
Madrass, finns på rummen. Du håller själv med sänglinne, kudde, handdukar och
hygienartiklar. Alla rum har dusch och toalett.
Givetvis finns det datoruttag med internetuppkoppling på samtliga rum.
Gymnasieelever får disponera sina rum söndag kväll-fredag e.m, ej helg (om de inte har
insats/praktik eller annan överenskommelse). Utflyttning sker vid vårterminens slut. Hyran är fastställd för hela läsåret och hänsyn har tagits till de lovdagar som infaller under
året. Avdrag görs därför inte för dessa. Avdrag för målti¬der under praktikveckor görs
med 50 kr/dag. För att få avdraget måste kökspersonalen meddelas innan praktiken
börjar.
I boendet ingår frukost, middag och kvällsfika måndag-torsdag, fredag frukost. Lunch
serveras alla vardagar.
I samband med reparationer har Vaktmästaren rätt att ha tillträde till hyresgästernas
rum utan tillstånd av hyresgästen.
Brandtillsyn av rummen sker 1 gång/termin.
Husmöten hålls regelbundet, ca 2 gånger/termin för att informera och svara på frågor
som uppkommer. Husmöten är obligatoriska.
Organisation elevboende
Huvudansvaret för elevboende ligger hos Maria Thorén som handhar de frågor som
uppstår och tar emot felanmälningar vid problem i boendet. Maria Thorén håller även
föräldrakontakt.
Personal i elevboendet
Elevhemsvärd finns på plats under måndagar-torsdagar 15.30-22.00. Målsättningen är
att det vid behov ska finnas någon vuxen att prata med och få hjälp av. Skolan har även
en kurator. Elevhemsvärden ordnar även fritidsaktiviteter, både enklare aktiviteter på
området men även utanför skolområdet. Eventuella kostnader för aktiviteterna bekostar
eleverna själva.

Det är viktigt att alla (elever, personal och föräldrar) hjälps åt att hålla ordning. Vi tror
på tillit och ansvar.
Elevhemsvärden är ansvarig för att upprätthålla ordningen på boendet och se till att regler följs och kommer att rapportera till elevhemsansvarig och utbildningschef de elever
som inte följer reglerna och det är viktigt att de boende lyssnar på elevhemsvärden för
allas trivsel.
Hyresavtal
För gymnasieelever tecknas ett hyresavtal mellan elev/boende och Torsta AB. I det fall
någon har önskat att bo i dubbelrum men det inte finns någon att dela med omvandlas
hyresavtalet med automatik till ett enkelrum och full hyra tas ut. Avtalet reglerar ansvarsförhållanden och anger för vilken tid avtalet gäller. Hyresavtalet är kopplat till elevhemspolicyn. Vid brott mot policy eller avtal kommer undertecknare av avtal
att kontaktas, även om eleven är myndig. När hyresavtalet skrivs under godkänner eleven och vårdnadshavaren samtidigt reglerna i denna policy.
Allmänna regler för elevboende
Den boende ansvarar för städning av sitt rum, plocka bort sin egen disk samt hålla
god ordning i gemensamma utrymmen. För allas trevnad är det viktigt att visa hänsyn
till varandra och inte störa varandra med höga ljud, spring i korridorer, hög musik, eller
annat som kan vara störande för de andra hyresgästerna. Detta gäller såväl dagtid som
kvällstid. Av hänsyn till alla boende ska det vara tyst i boendet kl 22.00.
Inga använda arbetskläder, och stövlar/skyddsskor får tas in på boendet. Detta ska
förvaras inne i skolan i därför avsedda omklädningsrum.
Det är förbjudet att gå in med skor i elevboendet. Skor skall förvaras i skohyllor i
entrén.
Inga verktyg får förvaras på elevboendet.
Vapen, knivar eller attrapper får inte tas in på elevboendet. Vid misstanke om innehav
av vapen, knivar, attrapper eller annat som skulle kunna användas som vapen, t ex
verktyg av olika slag, har personal rätt att göra visitation av den boendes rum.
Ytterdörren till Västan skall hållas låst för att undvika stölder. Även den enskilde
boendes rum bör hållas låst.
Hyresgästens rum och gemensamma utrymmen skall lämnas städade vid skolårets
slut. För att förhindra onödigt slitage och skadegörelse, samt hjälpa hyresgäster att hålla
snyggt och rent kring sig, kommer visitation av rummen att göras av städpersonal vi förutbestämda tidpunkter under läsåret. Detta meddelas eleven i förväg. Det är önskvärt att
hyresgästen deltar under visitationen.

När man använder Västans kök är alla ansvariga för att plocka undan efter sig själva,
torka av bänkytor, torka ur mikrovågsugn efter användning, ställa in i diskmaskinen och
starta den när den är fylld samt plocka ur ren disk ur maskinen.
Vid sjukdom och frånvaro från skolarbetet får inte eleven bo kvar på elevboendet.
Eleven ska då snarast hämtas av vårdnadshavaren om eleven själv inte kan ta sig hem.
Skolan kan inte ta ansvar för sjuka elever.
Det är förbjudet att ha levande ljus i Västan.
Regler vid måltider i Torsta Gårdsrestaurang
Köket är en hygienzon och får ej beträdas av icke kökspersonal. Det är därför förbjudet
för elever att gå in i köket. Vid måltider i restaurangen får ingen skadegörelse eller nedskräpning i restaurangen förekomma. Efter middagen plockar samtliga bort sin egen disk
och hjälper till att plocka undan, ser till att kylskåpet är ordentligt stängt, lägga tillbaka
bröd i avsedd påse och torkar av bänkytor.
Efter måltiderna är det inte tillåtet att dröja sig kvar i skolans lokaler utan då lämnar
man omedelbart skolbyggnaden.
Regler för gäster i boendet
Under skoldagen är det inte tillåtet för elever som inte bor på Västan att vistas i elevboendet.
Gäster i boendet efter skoltid samt kvällstid och övernattning måste anmälas och godkännas av elevhemsvärden- Hyresgästen underrättar gäster om de regler som gäller. Om
en gäst gör sig skyldig till skadegörelse eller att andra regler enligt policyn ej följs är det
hy¬resgästen på elevhemmet som har hela ansvaret, den boende riskerar alltså att själv
mista sitt boende eller bli ersättningsskyldig. Max en gäst får övernatta samtidigt på boendet. Ingen övernattning i gemensamma utrymmen tillåts.
Regler för husdjur
Hundar eller andra husdjur får aldrig föras in i elevhemmet. Undantag för hundar
som bor i speciella hundrum. Hundar som ska bo i hundrum måste först godkännas
av lärare i hund och smådjur. Hundar skall alltid hållas kopplade på
skolans område. Under dagtid skall hundar som har blivit godkända för hundrum
vistas i hundgården. Hunden får under inga omständigheter vistas i allrum och korridorer eller i övriga lokaler i elevhemmet, enbart tillåtet vid passering in och ut från elevhemmet.
Vid överträdelse mot allmänna regler, regler för måltider och gårdsrestaurangen, gäster i
boendet eller husdjur i boendet kommer eleven att tilldelas en varning. Om ny överträdelse mot dessa regler förekommer efter denna första varning kommer eleven inte att
få bo kvar i boendet. Eleven blir även ersättningsskyldig för eventuella skador som har
uppstått.

Regler kring droger, alkohol och tobak
Skolan och elevboendet är drogfritt! Alkohol eller droger får inte förvaras eller användas
inom skolans område och därmed inte heller i elevboendet.
Ingen får uppträda alkohol- eller drogpåverkad inom skolans område.
JGY Torsta har samarbete med Polisens drogförebyggande verksamhet. Polishundar
kommer rutinmässigt att utan föranmälan söka igenom elevboendet.
Rökning är inte tillåten inomhus på elevhem eller skola och inte heller utomhus inom
skolans område. Vid omyndiga hyresgästers nyttjande av tobak kontaktas alltid
vårdnadshavaren.
Vid misstanke om innehav av alkohol eller droger har personal och polis rätt att göra
visitation av rummet. Alkohol töms ut i närvaro av innehavaren.
Om hyresgästen uppträder alkohol- eller drogpåverkad kommer personalen att:
1. Ta ifrån hyresgästen alkohol eller drog.
2. Se till att hyresgästen går till sitt rum.
3. Ringa vårdnadshavaren.
Vid överträdelse mot regler kring droger, alkohol och tobak kommer eleven i samtliga
fall att sägas upp från elevboendet med omedelbar verkan.
Regler kring skadegörelse/stöld
Vid skadegörelse blir ansvarig elev ersättningsskyldig för hela reparationskostnaden.
Ouppklarad skadegörelse kommer att polisanmälas.
Att starta brandlarm eller använda brandskyddsutrustning utan att brand föreligger
likställs med skadegörelse.
Stölder i rummen bör polisanmälas av hyresgästen själv.
Torsta Gårdsrestaurang
I restaurangen serveras husmanskost, lagad från grunden och hembakt bröd.
Har du speciella behov p g a matallergier går det att ordna. Samtliga måltider under
vardagar, äts i matsalen. Under helger serveras inga måltider. Tillgång till mikrovågsugn
finns i det gemensamma köket i källaren på västan vid behov av att värma mat vid övriga tider.
Skoldagar
Frukost 07.30-08.00
Lunch 10.30-12.15 (för elever gäller gällande schema)
Middag 16.00-16.30
Kvällsfika 20.00-20.30

Måltiden skall avslutas under ovanstående tider. Vid speciella tillfällen levererar vi
matlådor till elever vid överenskommelse.
Vid enskild frånvaro från måltider måste eleven meddela Torsta Gårdsrestaurang. Vid
större evenemang, som t.ex. friluftsdag eller praktik meddelar skolan.
I samband med vissa konferenser/evenemang kan det hända att mattider behöver ändras
eller att maten serveras i Västans kök.
I matsalarna har vi rena kläder. Ytterkläder och kepsar hängs av i kapprummet utanför
restaurangen.
Försäkring
Eleverna är täckta av skolans försäkring under skoltid, samt till och från skolan på
skoltid, ej på lediga tider. Det är bra att teckna en olycksfallsförsäkring genom hemmet.
Vid personskada kontakta administrationen under skoltid (Carin Liljekvist)
Viktiga datum Gymnasiet Läsår 2022/2023
Läsårstid
2022-08-25 – 2023-06-16
Årskurs 1 börjar torsdagen den 25 augusti
Årskurs 2-3 börjar måndagen den 29 augusti
Studentavslutning: Meddelas senare
Lovdagar
Höstlov:
Jullov:
Sportlov:
Påsklov:
Studiedag:

v.44
2022-12-22 – 2023-01-09
v.10
v.15
2023-05-19 och 2023-06-05

Kontaktpersoner
torsta.se/kontakt
Utbildningschef			Johan Montelius			070-530 46 60
Frågor gällande fakturor
Maria Thorén			
070-314 86 19
Studie- och yrkesvägledare Carin Liljekvist			
070-378 87 07
Ansvarig boende, felanmälan Maria Thorén			
070-314 86 19
SJUKANMÄLAN		

Schoolsoft el. mentor

Elevhemsvärd			

Carl-Hendrik Melin		

076-114 37 96

