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Att tänka på innan du skaffar ett sällskapsdjur till
internatet läsåret
(ej katt,iller eller hund)
Vi kan inte godkänna hur många djur som helst. Antalet djur är beroende av art,
storlek på rum och vad lagen säger samt hur stora utrymmen ett djur behöver.
Välj art* som stör omgivningen så lite som möjligt. De ska låta och lukta så lite
som möjligt.
Tänk på att nattaktiva djur kan störa din nattsömn!
Välj djur som klarar den stress och kyla som transporter mellan skola och hem
kan innebära.
Planera i förväg var du ska placera bur, foder etc. Rummen är små och det blir
trångt!
Du måste ha fått tillstånd att ha djuret innan du tar det till skolan.
Om någon missköter sitt djur eller har djur på sitt rum (även tillfälligtvis) utan
godkänd ansökan utfärdas prick enligt skolans pricksystem.

*Alla arter kommer inte att tillåtas av olika orsaker bla att vissa arter luktar eller låter för
mycket eller att de kräver allt för stort utrymme och stimulans.
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Regler kring hållande av mindre sällskapsdjur på internatet
(Ej katt, iller och hund)
- Ansökningarna lämnas till Yannick Luomala eller mailas till yannick.luomala@ingelstad.nu
Senast v.41 på höstterminen och v.6 på vårterminen.
- Tillståndet gäller specifikt för den elev och den/de djur som ingår i tillståndet.
- Tillståndet gäller ett läsår i taget.
Vid misskötsel av studier eller internatboende kommer tillståndet att dras in.
- Djuren skall skötas och hållas i godkända bura/terrarium enligt gällande regelverk.
- Djuren skall hållas i ägarens rum (Djur får inte hållas lösa i rummet utan att ägaren
närvarar). Djur är inte tillåtna i gemensamma utrymmen.
- Finns en springa mellan dörr och golv ska det på insidan av rummets dörr placeras en
sk garagelist. Djur innehavaren ansvarar för att denna alltid är hel och alltid på plats.
- Djuren ska inte störa omgivningen, bl a ska lukter minimeras genom att burar och terrarier
rengörs ofta.
- Städning och rengöring av burar skall ske på rummet, ej i gemensamma utrymmen. Sopor
såsom strö och gödsel skall slängas på avsedd plats. Sopor får ej bli liggande utan ska slängas
omedelbart. Spån, hö och dylikt får ej spolas ned i avlopp eller toalett.
- Tillbehör, såsom t ex spån och foder, ska förvaras på rummet, ej i gemensamma utrymmen.
- Djur skall tas med hem över helgen. Elever som stannar på helgen pga lång resa hem får
självklart ha djuret kvar över helgen. Djuren skall alltid tas med hem under lov och
APL-perioder. *Annan lösning kan ske men då ska internatföreståndare godkänna detta och
djuransvarig informeras
- Personal (internat- och djurvårdspersonal) har tillåtelse att gå in på rummet och kontrollera
att djuren mår bra och att underskrivet avtal efterlevs.
- Strikt djurägaransvar råder. Dvs om djuret orsakar någon typ av skada på något eller någon
står ägaren alltid som ansvarig, oavsett orsak.
- Om ett djur insjuknar, blir skadat eller avlider står ägaren själv alltid som ansvarig, oavsett
orsak.
- Förändringar av djurbeståndet (t ex art och antal) får ej ske utan att ny ansökan inlämnats
och godkänts.
- Hållande av akvarium kräver privat tilläggsförsäkring som täcker eventuell vattenskada.
Kopia av försäkring bifogas vid ansökan.
- Djuret/djuren ska kunna, om så krävs tas hem inom samma vecka.
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- Om någon av ovanstående regler har brutits har skolan rätt att utfärda djurförbud på
internatet.
Ansökan om tillstånd att ha mindre sällskapsdjur (ej hund) på internatet
Jag ansöker om att läsåret _______ få ha följande djur på internatet:
Art…………………………………. antal……………… kön…………
storlek .……………………………. ålder………………….
Jag önskar ta hit djuren: År………. månad………………. datum………..

Mått på buren/terrariet är:

Enligt Djurskyddslagen (L80) är minimimåtten:

Övriga skötselanvisningar enligt djurskyddslagen är:

Så här löser jag transporten hem på helger och lov:

Om mitt djur är ett rovdjur löser jag foder på följande vis:

Jag har tagit del av dokumentet ”Regler kring hållande av mindre sällskapsdjur på internatet”
och ska efterfölja det regelverket. Jag har också tagit del av dokumentet ”Att tänka på innan
du skaffar ett sällskapsdjur till internatet”.

………………………………………………………………
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(Underskrift och datum)

Ansökan avslagen

Orsak::

Ansökan beviljad

Datum: ……………..
Underskrift djuransvarig på internatet: ……………………………………………………….
Namnförtydligande:………………………………………………………
Frågorna nedanför besvaras när du kommit på plats på skolan och du vet vilket rum du
ska och om har en rumskamrat.
Jag ……………………………...............................................…..

går i klass……………..,

bor på………………………i rum nr……………tillsammans med………………………….
Mitt mobilnummer är:………………………………..

Jag godkänner att rumskamrat har ovanstående djur på rummet:
………………………………………………………………
(Rumskamrats underskrift och datum)
…................................................................................................…
…………………………………………………………………...
Målsmans underskrift (om du är under 18år)

