DILLE GÅRDS HUNDPOLICY OCH REGLER
HUNDPOLICY för elever med hund på Dille Gård Naturbruksgymnasium
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Hundägaren har hela ansvaret för sin hund och strikt hundägaransvar* gäller.
Hunden bör vara över 12 månader.
(Detta för att klara hundgårdsmiljön och de påfrestningar som kan uppstå under den tid
eleven och hunden vistas i skolan.)
Hunden skall vara vaccinerad enligt gällande regler.
Hunden skall vara försäkrad.
Hunden skall vara fullt frisk.
Hunden ska genomgå och vara godkänd på hanteringsprov som utförs av skolans
hundlärare.
Hunden skall vara i skolans hundgårdar under skoltid.
Hundägaren får ej i sin tur hyra eller låna ut sin hundgård utan tillstånd. Hundar som inte har
en kontrakterad plats får inte vistas i hundgårdarna.
Hundägaren skall sköta sin hund och hundgård på bästa sätt. Det innebär bland annat att
hundgården städas dagligen för bästa möjliga miljö för hundarna.
Stallplatsen som hunden vistas i får inte innehålla material som kan komma hunden till
skada.
Hundägaren plockar alltid upp efter sin hund vid rastning.
Hundägaren är skyldig att tillgodose hundens dagliga aktiveringsbehov, såväl fysiska som
mentala.
Hunden ska hanteras efter skolans personals rekommendation vad gäller smitta och
sjukdomar.
Kopia på försäkring och vaccinationsintyg bifogas hyresavtalet och ska följa med hunden till
skolan.
Dille Gård förbehåller sig rätten att avhysa en hund som är störande eller farlig för andra
hundar eller visar olämpligt beteende. Likaså om hundägaren visar sig olämplig.
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REGLER för elever med hund på Dille Gård Naturbruksgymnasium
Eleven försäkrar att:
- Hunden har ett gott temperament och är lämpad och klarar av att bo i ett elevboende och
hundgård.
- Hunden inte beter sig hotfullt mot människor och andra hundar.
- Hunden är rumsren.
Eleven ansvarar för att:
- Hunden är i hundgården under lektionstid.
- Hunden vistas utanför rummet och hundgården kopplad och under uppsikt.
(Eleven får endast ha lös hund under uppsikt i ridpaddocken, på ridslingan, på pass- och
ovalbanan.
- Hunden inte gör åverkan på inventarier och/eller andras tillhörigheter.
- Hunden rastas regelbundet, aktiveras fysiskt och mentalt.
- Meddela hundlärare när tik börjar löpa och att hunden förses med tikskydd när den löper.
- Plocka upp efter hunden vid rastning samt att regelbundet mocka i hundgården.
- Närvara vid hundrådsmöten. (Mötena är obligatoriska och upprepad frånvaro medför att
hunden får tas från skolan.)
* En hundägare har alltid strikt hundägaransvar, d.v.s. d ägaren är alltid ansvarig för vad
hunden företar sig, oavsett om hunden har blivit provocerad eller ej. (Enligt Lag : 2007:1150
om tillsyn över hundar och katter.)
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