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För möjlighet att ha sin hund med på Nordvik krävs följande: 

• Att erforderliga papper uppvisats. 

• Att hundgårdsplats har tilldelats. 

• Ett positivt besked krävs innan hunden tas till Nordvik. 

• Lärling är inte garanterad att ha en egen hundgård till sin hund utan 

kan ev. få dela hundgård med annan lärlings hund. 

 

• Om man anser att ett nekande/avstängning av möjligheten att ta hit sin 

hund är felaktigt så vänder man sig till platschefen. 

 

• Hundinnehav på Nordvik prövas gemensamt av Nordviks personal. 

 

• Att Vaccinationer är utförda enligt veterinärrekommendation, vilket 

innebär:  

kennelhosta varje år, parvo, valpsjuka & HCC vid 8 veckor, 12 veckor och 

12 månader, därefter vart 3: dje år. 

Intyg skall delges Hundgårdsansvarig personal. 

 

• Att Veterinärförsäkring finns och delges Hundgårdsansvarig personal. 

 

• Hunden ska vara minst 4 månader gammal (gäller lärling/elev). 

• Att lärling samt vårdnadshavare noga läst igenom och accepterat 

uppsatta regler. 

 

• Kontrakt skrivs inför varje termin. 

• Max 1 hund per lärlingselev.  

• Att alternativ hundpassning finns inom familjen t ex vid 

studiebesök/resor, APL eller om hunden av någon anledning inte kan 

vara kvar på Nordvik. 

Detta skall dokumenteras vid ansökan om att ha hund, med namn, 

adress och tfn.  
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• I mån av tillgänglighet av ledig hundgård finns möjlighet för lärling att 

hyra hundgård under kortare perioder. 

Samma regler gäller för dessa hundar gällande vaccinationer, 

försäkringsbevis. samt att kontrakt skall undertecknas m.m. innan 

hunden tas hit. 

En dygnsavgift debiteras dessa tillfälliga vistelser. 

• Max 2 hundar tillåts vid detta.  

 

• Elev som hyr hundgård kontinuerligt har i mån av tillgänglighet av ledig 

hundgård möjlighet att under kortare perioder ta hit en extra hund med 

en debitering av en dagskostnad för den extra hunden. 

 

Allmänna regler kring hund på Nordvik: 

• För höstterminen så gäller för Årsk 1 att hund får tidigast tas till skolan 

14 dagar efter skolstart och för Årskurs 2 och 3 att hund får tidigast tas 

till skolan 7 dagar efter skolstart. 

Detta för att tid skall finnas för att erforderliga papper är kontrollerade 

och hundgårdsplaceringarna utförda. 

 

• Om hunden insjuknar, blir skadat eller avlider står 

ägaren/vårdnadshavaren alltid ansvarig oavsett orsak. 

• Hund med smittbar sjukdom ska omedelbart bort från Nordvik och 

personal måste meddelas. 

• Löptik får vistas på Nordvik på egen risk. 

 

• Hunden ska ha tillsyn och rastas minst 3 ggr om dygnet (morgon, lunch, 

middag/kväll) oavsett om den varit i hundgård eller inte. 

• Hunden skall alltid vara kopplad på Nordviks område (gränserna går 

bortanför Ridhuset, bortanför Sågen och bortanför Elevhästhagarna). 

• Bajs ska plockas upp efter hunden och påsen kastas i befintliga 

sopcontainers. 

• Hunden får inte vara uppbunden vid allmänna passager t.ex. vid 

restaurangen. 

• Hunden får inte störa sin omgivning, 
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• Hundar får ej var i djurrummet på Nedergård. 

 

• Hunden får inte visa några aktiva eller passiva tecken på stress eller 

understimulering. Visar hunden aggressivitet eller annat beteende som 

försvårar en trygg tillvaro på Nordvik för människor, hunden själv, andra 

hundar eller om inte lärling/ägare/vårdnadshavare respekterar Nordviks 

hundregler får inte hunden vistas på Nordvik. 

 

Hund på boende: 

• Hunden får endast vara på lärlingselevens rum dagtid om det är för kallt 

att vara i hundgården men endast enl. överenskommelse med 

hundgårdsansvarig personal eller vid ev. dispens av annat skäl. 

En informationsskylt med lärlingens namn samt telefonnummer, 

vad hunden heter, ras samt ev. annat att ta hänsyn till skall finnas på 

rumsdörren. 

• Hunden skall hållas inne på innehavarens rum.  

• Hund är dock tillåten i boendets gemensamma utrymmen i 

ägarens/lärlings närvaro. 

• Hundar får inte vara i möblerna i gemensamma utrymmen. 

• Lärlingseleven/ägaren ansvarar för städning efter sin hund. 

• Hunden får inte störa sin omgivning. 

• Vid förstörelse eller extra slitage på något av boendets inventarier eller 

på Nordviks egendom blir lärling/vårdnadshavare ersättningsskyldig. 

• Din hund har endast fått godkänt att vara på boende inte på något 

annat boende på Nordvik. 

 

Hund i hundgård: 

• Hundgård erhålles när kontrakt skrivits och erforderliga papper godkänts. 

• En informationsskylt med lärlingens namn samt telefonnummer, 

vad hunden heter, ras samt ev. annat att ta hänsyn till skall finnas på 

hundgårdsdörren. 

• Lärling/hundägaren ansvarar för rengöring & skötsel av hundgården. 

Hundgården skall saneras från bajs en gång i veckan. 

• Man får inte byta hundgård utan att prata med hundgårdsansvarig 

personal. 
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• Det är inte tillåtet att låna ut hundgård i andra hand. 

• Hunden får ej vistas i hundgården om den vantrivs, skäller oavbrutet, 

visar aggressivitet, stressar upp sig själv eller andra hundar. 

Dock skall en kortare prövotid finnas för att hunden ska få en chans att 

vänja sig. 

Vänjer sig inte hunden får den inte vara kvar på Nordvik. 

• Hunden ska ha tillsyn och rastas minst 3 ggr/om dygnet (morgon, lunch, 

middag/kväll) oavsett om den är i Hundgård eller inte. 

 

• Elever som läser hund har ingen månadshyra för hundgården. 

 

• Visar hunden oacceptabelt beteende så avhyses hunden med 

omedelbar verkan. 

 

• Svenska Jordbruksverkets regler skall följas gällande hund. 

 

• Strikt hundägaransvar råder!  

Dvs orsakar hunden någon typ av skada på något eller någon står ägaren 

alltid ansvarig oavsett orsak/vållande. 

 

• Sköter du inte din hund och följer Nordviks regler får den inte vara kvar 

utan måste tas härifrån. 

 

• Prioritetsordning för hundgårdsplats: 

1. Personal som undervisar i hund. 

2. Elever som behöver hund i sin utbildning. 

3. Ej hundundervisande personal. 

4. Övriga elever. 

 

 


