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Härmed anmäler jag eleven .................................................. att bo på elevhemmet 

TANNEN under läsåret .................... och förbinder mig att månadsvis i förskott betala fastställd 

avgift, samt i övrigt som målsman svara för att eleven följer elevhemmets rutiner och 

trivselregler, som jag har tagit del av. Uppsägningstid är två månader. Inackorderingen 

gäller endast vid studier på Tannbergsskolan. 

 
...................................... den / 

 

Målsmans underskrift Elevens underskrift 

 
Uppgifter om målsman Uppgifter om eleven 

Namn: .......................................................... Namn: ............... 

Personnummer: ................................................... Personnummer: ... 

 

Adress:  ......................................................... E-postadress: ...... 

Postadress:    ....................................................... Tel.nr: ............... 

 
Tel.nr: ............................................................ Sökt program: .... 

E-postadress: ................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lämna gärna övriga upplysningar som inverkar på behovet av boende 

vid elevhemmet Tannen: 
 

 
 

 
 

 
 

Här får du gärna 
klistra ett foto av dig 
själv 

http://www.tannbergsskolan.nu/elevhemmet


ANSÖKAN 

INACKORDERING VID TANNBERGSSKOLANS ELEVHEM 

 

 

http://www.tannbergsskolan.nu/elevhemmet 

Trivselregler för elever vid elevhemmet Tannen 

Följer du dessa trivselregler så blir det trevligt att bo på elevhemmet. 

Vårt motto: Vi hjälps åt med trivseln på elevhemmet Tannen. 

• Du får själv ansvara för ordningen på ditt rum 

• Hjälpa varandra med våningens kök (sopor, diskning mm.) 

• Rökning är inte tillåtet. Personalen meddelar föräldrar om ni är under 18 år 

• Alkohol och droger är absolut förbjudna. Personalen har rätt att beslagta alcohol/droger och 

vid misstanke gå in i rummet. Vi meddelar anhöriga och skola. Upprepas detta får du med 

två veckors varsel flytta 

• Personalen har rätt att avvisa besökare som är drogpåverkade eller uppträder störande 

• Kvarstannande över veckoslut ska meddelas personal i god tid 

• Du får gärna ha kompis över natten, dock endast vid enstaka tillfällen. Personalen måste då 

meddelas. Madrass finns att låna. 

• Tystnad gäller från kl.22, visa respekt! Dina gäster ska också lämna elevhemmet denna tid. 

• Är du sjuk så meddela även personalen, tel 0950 – 168 81. Vi kan då titta till er under 

dagen. Lunch kommer från skolan om ni/föräldrarna har sjukanmält er, tel 0950 – 169 25 

• Anmäl också om ni blir borta, t.ex. under praktikveckor 

• Vid omfattande ogiltig frånvaro från skolan kan du mista din plats på elevhemmet 

• Om hemförsäkring saknas skall en sådan tecknas 

• Bryter du mot dessa regler så får du en muntlig eller skriftlig tillsägelse. Elev, föräldrar och 

rektor meddelas.  

• Fortsätter du att bryta mot dessa trivselregler har vi med två veckors varsel rätt att be dig 

flytta. 
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