
 
 
 

 
Ordningsregler för NBG Kalmars internat 
Gäller fr o m augusti 2019 
 

Du som hyresgäst förbinder dig att….  
 

• … visa hänsyn och verka för god sammanhållning och trivsel. Detta gäller även på skriftliga forum och      sociala 
medier. 

• … väl vårda ditt boende och dess inventarier. Om något går sönder skall detta snarast anmälas till 
internatföreståndare alt skolans fastighetsansvarig. Du som hyresgäst blir ersättningsskyldig. 

• … ersätta skada som vållats på bostaden eller dess inventarier samt ersätta försvunna inventarier och städmaterial 
(gäller även gemensamma utrymmen).  

• … tillsammans med övriga boende ansvara för de gemensamma utrymmen som finns, gäller såväl städning som 
ordning. 

• … sköta ljudanläggningar så att de ej stör. Vid missbruk avlägsnas utrustningen från skolans elevboende av 
internatföreståndare, fritidsledare alt dess ombud. 

• … respektera att gemensamma utrymmen ska vara utrymda efter kl 23:00.  
Det ska vara helt tyst från kl 23:00, tidigare skall alla kunna ha studiero. 

• … inte ha besökande i bostaden efter kl 22:30, gäller även andra boende. Det är tillåtet att befinna sig i sitt eget 
boendes gemensamma utrymmen såvida det ej stör de andra boende. 
… tillåta rektor, internatföreståndare, fritidsledare, fastighetstekniker eller ombud tillträde för reparation och/eller 
besiktning. 

• … tillåta rumskontroll av rektor, internatföreståndare, fritidsledare samt dess ombud. 
• … tillåta kontroller av bla alkohol och droger som genomförs i skolans regi, oavsett tid på dygnet. 
• … inte röka eller använda annat rökframkallande inom skolans område, på mark och bostadsrum som skolan äger, 

hyr/hyr ut eller nyttjar. 
• … låta sitt fordon stå på anvisad parkering under skoltid samt följa skolans regler för bilkörning oavsett tid på 

dygnet. 
• … sköta skolan efter sin bästa förmåga och ha en skolnärvaro på minst 90%. Vid för hög ogiltig frånvaro, riskerar 

man att blir avstängd från internatet alt få sitt boende uppsagt. 
• … vid sjukdom åka hem senast dag 2 vid sjukskrivning samt hålla sig i sitt boende under sjukdomen. Att befinna 

sig i tex skolrestaurangen eller skolans allmänna utrymmen under sjukdom är inte tillåtet. 
• … följa skolans ordningsregler. 
• … inte förvara, förtära eller bruka alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel/droger inom skolans 

område, på mark och bostäder som skolan äger eller hyr/hyr ut eller nyttjar samt vid alla resor som anordnas i 
skolans regi.  
Det är heller ej tillåtet att vara påverkad av vare sig alkohol eller andra berusningsmedel/droger inom skolans 
område, på mark och bostäder som skolan äger eller hyr/hyr ut eller nyttjar samt vid alla resor som anordnas i 
skolans regi.  
För mer info, se skolans alkohol - och drogpolicy. 

 

Övrigt: 
• Besök utifrån ska föranmälas till internatföreståndare alt fritiditsledare och får vara kvar på skolans område fram 

till kl 22.00.  
• Endast familjemedlemmar får sova på skolans internat efter överenskommelse med internatföreståndare alt rektor. 
• Alla elever ska åka hem över helg, veckoslut och lov, studiedagar samt annan ledighet från skolan. 
• Elever med privathästar i skolans stall får stanna med föräldrars och skolans tillåtelse när de har jourhelg. Likaså 

elever som jobbar i skolans regi. 
• Vid de tillfällen eleven ej kan ta sig hem sker en överenskommelse mellan elev, dess föräldrar och 

internatföreståndare samt rektor gällande övernattning på skolan. 
 
Konsekvenser vid överträdelse av skolans/internatets ordningsregler se Konsekvenser för överträdelser av 
skolans/internatets ordningsregler. 
Konsekvenser vid  alkoholrelaterade överträdelser - se Konsekvenser för alkoholrelaterade överträdelser.  
Konsekvenser vid användning av droger - se skolan drogpolicy. 


