
 

Program (observera att ändringar kan förekomma)   
 
Fredag 
10.00 Samling i hundstallet. 

Vi bjuder på saft och kaffe för elever och vårdnadshavare. 
  
10.00 Upprop - samling i hundstallets klassrum.  
 Inga hundar med in till uppropet. 

Presentation: rektor Fredrik Ernfridsson + arbetslag. 
Genomgång av helgens program. 
 

10.30 Elever   
Hanteringstest (för de som ej gjort detta) 
Ansvariga:  Susanne och Anna 

 Elever + hundar installerar sig i sina boxar (Ansv. Erica) 
 

10.30-12.00  Vårdnadshavare 
 Hundstallets klassrum.  

- Är era ungdomar redo att flytta hemifrån?  
- Schoolsoft  

  
11.00 Veterinär Hanna K kommer och gör friskintyg/vacc. 

De som inte ska göra friskintyg eller vaccinera hunden  
stannar kvar i boxen och skolar in hunden. 

  
12.00-13.30 LUNCH 

Elever och lärare äter på Lärcenter. 
Vårdnadshavare fixar egen lunch samt rastar hundar. 

 
13.30 -15.00 Samling i Hundstallets klassrum. 

Info från Ekonomiavdelningen (Erika J, ekonomiansvarig på 
skolan, kommer och informerar.) 
Genomgång av studiekontrakt, stallkontrakt, och 
GDPR-blankett  
 

15.00 Fika 
 
15.15  Info från Portalen, skolans stödverksamhet. (Anna- Karin, 

kurator på skolan, informerar.) 
Info från skolsköterska Katarina. Hälsoblankett fylls i. 
Boendeinfo från fritidsvärdar 
 

 
 

efter genomgång Hundrastning och “fri tid” 
 
 
17.30 Gemensam grillning. 

 



 

 
19.00- 21.00  Möjlighet för eleverna att besöka boendet.  
 
21.00 Återsamling i hundstallet för elever. Stallmys.  

 Övernattande personal: Susanne 
 

22.00 Tyst i stalldelen. 
  
Lördag 
8.30  Frukost till eleverna i hundstallet. 

 
9.00 -9.30  Hundpromenad (hundrundan) 

 
9.30 - 10.00 Hundinlämning i stallet. Lugnt och tyst.  

  
10.00-12.00 Samling i hundstallet - elever & vårdnadshavare 

 Genomgång Ekonomi Del 1, Hundstallet 
  

12.00 LUNCH (pizza i hundstallet för elever) + hundpromenad 
 

13.00 Genomgång Ekonomi Del 2,  
 Stallet, skriv ner boendereglerna på A3. 

  
14.20 Promenad samt rundvandring i skolans huvudbyggnad,  

Knipan 
 

Drop- in... Fika i hundstallet för eleverna. 
 

15.00 -16.00 Elever 
Hundpolicy , hundstallet 
 

15.00 - 16.30 Vårdnadshavare 
Samling sal Vargen, Knipan 
Diskussionsfrågor + fika 
 

 16.00 Vårdnadshavare går till boendet för middag etc.  
 
16.30-17.30 Hundpromenad  
 
17.30 Middag tillsammans i hundstallet för elever & lärare. 

Vi hjälps åt att fixa tacobuffé. 
 
19.00 Promenad till Bruksgatan, hundar följer med om man vill. 
 
19.00-21.00 Besök i boendet.  

Fritidsvärdarna Frasse och Lisa finns till hands. 
 
21.30 Kvällsmacka + film i hundstallet. 

 



 

Övernattande personal: Sara 
 
22.00 Tyst i  stalldelen. 
 
 
Söndag Eleverna fixar hundpromenad själva på morgonen. 
 
9.00 Frukost för eleverna i stallet. 

 
9.30 Frågestund 

Utdelning schema för vecka 34 , stallpraktikveckan.  
 
10.30 Gemensam fika för alla i hundstallet. 
 
11.30 - 12 Städa hundboxar. Ta med det som inte ska vara kvar 

i boxen till lägenheten.  
 
SLUT FÖR DAGEN  
 
Eftermiddagen: Vårdnadshavare och elever har här tid att göra i ordning i 
lägenheten vid behov.  
 
Ev. Coachsamtal med Frasse (bokade sedan tidigare) 
 
 
 
  

 


