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Segragymnasiets hundpolicy

När du går på Segragymnasiet har du möjlighet att ta med din hund till skolan. Det finns några krav som 
måste uppfyllas. Målet med hundpolicyn är att hundarna ska må så bra som möjligt och att vi på Segra ska 
lära ut god hundhållning.

Observera att vårdnadshavare/elev förbundit sig genom underskrift av kontrakt att när som helst 
under studietiden (tre år) ta emot hunden i hemmet om den inte längre kan/får vara kvar på skolan.

Allmänt

I samband med hanteringstestet inför skolstart i årskurs 1 ska följande uppvisas:

• Friskhetsintyg: det utfärdas av veterinär och får ej vara äldre än 14 dagar.
• Vaccinationsintyg: vaccination mot kennelhosta måste göras varje år, då ett utbrott här på skolan 

kan få mycket stora följder.
• Hemförsäkring där ansvarsförsäkring ingår: ifall det sker en olycka där hunden är inblandad. 

OBS när eleven lånar en hund är det hundägarens hemförsäkring som ska visas.
• Kopia på hundens försäkring: Hunden måste vara försäkrad för att få vara på skolan. 
• Intyg på att hunden är registrerad hos Jordbruksverket.
• Hunden måste genomgå samt bli godkänd på ett hanteringstest innan den får plats i skolans 

hundstall. Hanteringstestet gör vi vid starten inför varje hösttermin.

I samband med hanteringstestet inför skolstart i årskurs 2 & 3 ska följande uppvisas:

• Vaccinationsintyg: vaccination mot kennelhosta måste göras varje år, då ett utbrott här på skolan 
kan få mycket stora följder.

• Hemförsäkring där ansvarsförsäkring ingår: ifall det sker en olycka där hunden är inblandad. 
OBS när eleven lånar en hund är det hundägarens hemförsäkring som ska visas.

• Kopia på hundens försäkring: Hunden måste vara försäkrad för att få vara på skolan. 
• Intyg på att hunden är registrerad hos Jordbruksverket.
• Hunden måste genomgå samt bli godkänd på ett hanteringstest innan den får plats i skolans 

hundstall. Hanteringstestet gör vi vid starten inför varje hösttermin.

För att hunden ska få stanna på skolan efter utfört hanteringstest måste alla handlingar överlämnas 
(kopior) samma dag som testet utförts.
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• Uppvisar hunden ett hotfullt beteende i hundstallet mot andra hundar och/eller elever får hunden inte 
vara på skolan. Därför har vi en månads provperiod i hundstallet efter att hanteringstestet har 
utförts.

• Hunden måste klara av att vara i hundstallet under de timmar då eleven har lektioner utan att den 
påvisar stress- och ångestsymptom. Därför har vi en månads provperiod i hundstallet efter att 
hanteringstestet har utförts.

• Eleven får ha med sig EN hund till skolan/termin (hundstall/internat). Vill eleven byta hund görs 
detta inför varje ny termin.

• Vid veterinärbesök ansvarar eleven/hundägaren själv för transport till och från veterinär.
• Hunden ska kunna rastas av andra elever.
• Skolan baserar sin hundpolicy på Sveriges lagar: djurskyddslagen, lagen om tillsyn över hund och 

katt samt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd.
• Det råder strikt hundägaransvar.

Hundstallen
• Löptik får ej medtagas till skolan. Hunden ska under tiden för löp lämnas hemma (minst 3 veckor).
• Inga obehöriga får vistas i hundstallen.
• Ingen utfodring av hundar får ske i hundstallet, men hundarna får ha ben att tugga på.
• Vattenskålar diskas dagligen och alla hundar ska ha tillgång till vatten.
• Vi rekommenderar att hundarna inte har halsband/selar på när de vistas i sin box.
• Stäng och lås din dörr/lucka varje kväll - gäller övre hundstallet.
• Du ansvarar för din box, översyn av denna görs dagligen. Eventuellt hundbajs ute i rastgården ska 

plockas upp dagligen. 
• Filtar ska tas hem och tvättas regelbundet, dock alltid innan lov.
• Åk 1 ansvarar för städning av hundstallen, hundhall, träningsplan och området kring skolan.

Utrustning
• När hunden är på skolan så rekommenderar vi fast halsband, halvstryp eller sele. Helstryp, 

flexikoppel och nosgrimma är ej tillåtet.
• Träningskjol eller midjeväska används till godis vid träning.
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Rastning av hund
• Hunden ska rastas regelbundet. Med regelbundet gäller ett minimum av:  

 
- Aktiv morgonpromenad på minst 1,5 km. Gäller alla elever, även elever som inte bor på internatet. 
- Aktiv lunchrastning på minst 1,5 km, Gäller alla elever, även elever som inte bor på internatet. 
- Aktiv kvällsrastning på minst 5 km 

• Våra elever använder appen Runkeeper, för att sedan rapportera in sitt resultat till lärarna.
• Hunden ska aktiveras mentalt varje dag. Med mental aktivering menas träning och utmaningar för 

hunden utöver lektionstid som exempelvis spår, sök, agility, nosework, rallylydnad, lydnad eller 
annat. 

Uppgifter hunden

Hundens namn________________________________________________________________________

Ras/raser_____________________________________________________________________________

Födelsedatum_________________________________________________________________________

Hane/tik_____________________________________________________________________________

Regnr_______________________________________________________________________________

Härmed godkänner vi ovanstående, avtalet gäller under Ht och Vt

_______________________________ ___________________________________
Ort och datum Vårdnadshavares underskrift

_______________________________ ___________________________________
Ort och datum Elevens underskrift 


