
Inför din skolstart på HUNDSPORT, ForshagaAkademin

PROGRAM FÖR INTROHELGEN: (Observera att ändringar kan förekomma!)
OBS! Endast 1 anhörig / elev vid informationspass.

Torsdag 12 aug Fredag 13 aug Lördag 14 aug

9:00-21:00
Inflytt
i elevboendet

Nyckelutlämning på
innergården,
Bruksgatan nr 7-13.

15:00-17:00
Hanteringstest
Vaccinationskontroll +
friskintyg
Inflytt i hundboxarna.

8.30 Hundaktivitet
Samling vid Hundstallet för elever och
hundar

10.00 -11.00 Upprop vid stallet
(vårdn.havare + elever)

- Upprop
- Genomgång av helgens program
- Presentation av personal

11:45-12:15 Besök Skolsköterska

12:15-13:30 LUNCH på Lärcenter
för elever och coacher

Lunchrastning av hundar

13:30-15:00
Vårdn.havare: Hugget/Vaket (Knipan)

- Ekonomi /CSN /Portalen
- Admin

Elever: Samling på stora planen.
Sitta och berätta om sin hund.

15:00-16:00
Vårdn.havare: Huvudbyggnad “Knipan”

- Boendeinfo

Elever: Hundinskolning i stallet

17:30 Middag för eleverna

19:00 Hembesök
Fritidsvärdarna besöker elevboendet för
enskilda samtal.

21:00 Kvällsfika
Kvällsfika och umgänge för eleverna i
stallet

22:00 Tyst i stallet

8:30-9:00 Frukost

9:30-11:00 Skolinfo (hundstallet)
- Schoolsoft
- personuppgifter
- GDPR
- studiekontrakt
- hälsoblankett
- försäkring
- stallkontrakt

11:00-11:30 Rastrundan

11:30-12:00 Hundinlämning i boxen

12:00-13:30 LUNCH för eleverna vid
Hundstallet

13:30-15:00 Boenderegler Bruksgatan
(vårdn.havare + elev)

15:00 Promenad till stallet

15:30-17:00 Hundaktivitet
Samling utanför hundstallets huvudbyggnad,
gräsmattan

17:00 Schema
- Utdelning av schemat för vecka 34
- Vad händer nästa vecka ?
- Frågor

17:30 MIDDAG för eleverna + avslut

19:00 Hembesök
Av fritidsvärdarna



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

● 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 i hundstallet under dagtid

kommer det finnas personal som har koll på hundarna.

Välkomna!

Kontaktperson inför skolstart och introdagar:
Programansvarig Kerstin Andersson
E-post: kerstin.andersson@forshagaakademin.se alt. skolans växel på 010-1516220

mailto:kerstin.andersson@forshagaakademin.se

