
 
Inför din skolstart på HUNDSPORT, ForshagaAkademin: 
 
 
PACKLISTA 
Då eleverna kommer att bo i hundstallet och vårdnadshavare i sitt barns elevboende,  

rekommenderar vi att ni tar med följande; 

 

Elev: Madrass/liggunderlag 

Kudde, täcke, sängkläder alternativt sovsäck el liknande 

Handduk 

Hygienartiklar samt annan personlig utrustning 

 

Vårdnadshavare: Ev. extrasäng/madrass om ni är två vårdnadshavare 

Kudde, täcke, sängkläder alternativt sovsäck el liknande 

Handduk 

Hygienartiklar samt annan samt annan personlig utrustning 

 

 

ATT TÄNKA PÅ 
● Hunden ska inte vara med i klassrummet under uppropet. Den får endera vara kvar i bilen 

utanför Hundstallet eller i hundboxen i stallet.  

● Kom ihåg att ALLTID plocka upp efter hunden. Bajspåsar slängs i den gröna stora 

soptunnan som finns vid grindarna. 

● INGA lösa hundar i eller utanför skolområdet.  

I Forshaga tätort råder koppeltvång året om. 

● Rökning är helt förbjudet inne på skolans område. 

Rökare hänvisas till en “rökruta” vid stora appellplanen. 

 

BRA ATT VETA 
● Under den tid som eleverna inte kan vara med hundarna dagtid i hundstallet kommer det 

finnas personal som har koll på hundarna. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM FÖR INTROHELGEN: (Observera att ändringar kan förekomma!)  

Torsdag 13 augusti:  

Tid: Aktivitet:  Plats: Ansvarig:  

9:00 - 21:00 Nyckelutlämning och inflyttning i 
elevboendet.  

Bruksgatan 7- 13,  
Samling på 
innergården 

Fritidsvärdar 

15:00 Hanteringstest  Hundstallet Hundsports arbetslag 

Vaccinationskontroll + friskintyg Hundstallet Hundsports arbetslag 

Möjlighet att flytta in i hundboxar Hundstallet  

 Ingen övrig aktivitet denna dag 

 

Fredag 14 augusti:  
Tid: Aktivitet:  Plats: Ansvarig:  

9:00 Hundinlämning  Hundstallet Hundsports arbetslag 

10:00 - 12:00 
 
 

Upprop 
Personalen presenterar sig 
Rektor presenterar sig, skolan och 
programmet 
 
Genomgång av helgens program 
 
OBS! Endast 1 anhörig / elev vid 
informationspass.  

Hundstallet Hundsports arbetslag 
och rektor 

12:00 - 13:30  Eleverna äter lunch.   Hundsports arbetslag 

13:30 - 15:00 
 
 

Tid för information. 
 
OBS! Endast 1 anhörig / elev 

Hundstallet Skolans administration 
Hundsports arbetslag 

15:00 -16:00 Paus, rasta hundar    

16:00 - 16:45 
 

Boendeinfo  
OBS! Endast 1 anhörig / elev 

Hundstallet  Fritidsvärdar 

17:00 - 18:30 
 

Eleverna äter middag ihop.  
 

 Hundsports arbetslag 

19:00 - 21:00 Gå till resp. elevboende 
Hembesök av fritidsvärdar 

 Fritidsvärdar 

21:00 Återsamling i hundstallet för elever + 
hundar, kvällsfika och övernattning 

 Hundsports arbetslag 



Lördag 15 augusti:  

Tid: Aktivitet:  Plats: Ansvarig:  

8:30 - 9:00  Frukost 
 

Hundstallet Hundsports arbetslag 

9:00 - 12:00 
 
 

Tid för information 
 
OBS! Endast 1 anhörig / elev 

Hundstallet Skolans administration 
Hundsports arbetslag 

12:00 - 13:30  Eleverna äter lunch 
 

Hundstallet Fritidsvärdar 

13:30 - 14:30  
 
 

Boenderegler elevboendet 
 
OBS! Endast 1 anhörig / elev  

 Fritidsvärdar 

14:30 - 15:00 Rasta hundar   

15:00 - 17:00 
 
 

Tid för information 
 
OBS! Endast 1 anhörig / elev  

 Hundsports arbetslag 

17:30 - 19:00 Eleverna äter middag Hundstallet Hundsports arbetslag 

19:00 - 21:00 Gå till boendena  
Hembesök av fritidsvärdar 

 Fritidsvärdar 

21:00 Återsamling i hundstallet för elever + 
hundar, kvällsfika och övernattning 

 Hundsports arbetslag 

 

Söndag 16 augusti:  

Tid: Aktivitet:  Plats: Ansvarig:  

8:30 - 9:00 Frukost Hundstallet Hundsports arbetslag 

9:00 - 11:00 Eventuellt gemensam aktivitet    

11:00 Avslutning.  
Elever + hundar går till sina boenden.  
 
Tips för resten av dagen; fixa i 
elevboendet, tid för inköp etc.  

  

 


