
 

 
 

Regler och information om internatet 

 
Internatet är de studerandes hem och bör respekteras som ett sådant. Alla ska få känna sig trygga på internatet. 

 

- Visa varandra hänsyn. 

- Var varsam med varandras och internatets inredning och saker. 

- Om något går sönder eller inte fungerar, meddela personalen. 

- Skolan ansvarar inte för de studerandes personliga egendom. 

 

 

 

Post, telefon, WiFi och parkering 

● Post 

När du bor på internatet får du din post till följande adress: 

Borgå folkakademi / ditt namn 

PB 157 

06101 Borgå 

 

Ändra din adress på www.posti.fi/flyttanmalan 

Ingen post utdelas direkt till internatet.  

Elevpostlådan finns vid Prathyllan mittemot rektorns rum i Stenhuset. 

 

● Telefonen på vardera våningen i internatet kan endast användas för nödnumret 112. 

 

● På internatet har du tillgång till WiFi-uppkoppling. Tjänsten är gratis och skolan kan inte ansvara för att 

uppkopplingen alltid fungerar. Vi rekommenderar därför att du skaffar dig ett eget nätabonnemang. 

 

● Bilparkering på skolans gård är inte tillåten. Gratis parkering finns på gatorna runt skolan. 

OBS! Tidsbegränsning på en del gatuavsnitt. 

 

Städning, tvätt och avfallshantering 
● Badrummen och de allmänna utrymmena ska städas varje måndag enligt namnlistan upphängd på 

anslagstavlan som finns på varje våning. Var och en ansvarar för att hålla sitt eget rum snyggt.   

OBS! I badrummet ska också golvsilen tömmas.  

Stäng fönster och släck belysningen och stäng av TV:n och eventuell musik innan du lämnar rummet. Var 

speciellt noggrann om du åker hem till veckosluten. 

 

● Tvättmaskiner finns i Tegelhusets källare för boende i Tegelhuset. Använd eget tvättmedel, endast 

flytande medel. 

Kom ihåg att städa efter dig och ta bort din rena tvätt för att ge plats åt andras tvätt. Skolan ansvarar inte 

för tvätt som lämnas i tvättstugan. 

 

 

VÄND → 

 



 

 

Städning, tvätt och avfallssortering (forts.) 
● Hushållsavfallet sorteras i bioavfall, glas, metall, papper, kartong och plast. 

 Sortering för dessa finns på skolans gård.  

 

In- och utflyttning 

● Skolan kan vara bokad för kursverksamhet under jullovet och isåfall måste de som bor på internatet flytta 

ut, rummen tömmas och rumsnyckeln återlämnas.  

Skolans personal anvisar ett låst utrymme där sakerna kan förvaras. 

OBS! Städa innan ni lämnar utrymmena! 

 

● 2022-23 Hösttermin 

○ Inflyttning:  15.8.2022 måndag  

○ Utflyttning:  16.12.2022 fredag 

 

● 2022-23 Vårtermin 

○ Inflyttning:  09.1.2023 måndag 

○ Utflyttning:  25.5.2023 torsdag 

 

● Nycklarna är skolans egendom. Internatsnycklarna får inte lämnas ut till någon!  

En nyckelpant på 50 € erläggs då man tar emot sitt rum. Panten fås tillbaka då man städat sitt rum och 

lämnat tillbaka nycklarna. Om en nyckel tappas bort tar vi en avgift om 50 € för en ny nyckel. Håll reda på 

dina nycklar!  

Om gårdskarlen måste låsa upp efter kl 17.00, betalas en extra avgift på 20 €. 

OBS! Efter arbetstid kan gårdskarlen eventuellt nås på mobil +358 (0)40 8495306, men han har ingen jourtid. 

 

Säkerhet och hänsyn 

● Skolan ligger mitt i staden. Håll därför alltid ytterdörrarna, glasdörrarna som leder in till internatet samt 

de egna rumsdörrarna låsta. 

 

● Endast de som bor på internatet har rätt att vistas där. 

 

● Internatet är lyhört och alla har rätt till lugn och ro. 

Nattfrid bör respekteras fr.o.m. kl 23.00. 

 

● Kom ihåg att också respektera skolans grannar. 

 

● Det är inte tillåtet att ha levande ljus på internatet. 

 

● Rökning är endast tillåten i rökrutan. Rök inte heller på gatorna i skolans omedelbara närhet. 

 

● OBS! Kryssa i frånvarolistan vid ytterdörren om du inte är vid skolan över veckoslutet. 

 

● Om en studerande bryter mot internatsreglerna kan hen mista rätten till att bo på internatet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hundägare på internatet 
 

● Du ansvarar själv för din hund och dess beteende. Hunden förväntas bete sig så att de andra invånarna på 

internatet (människor och hundar) trivs. 

 

● Om du lämnar hunden ensam, kom ihåg att den är på ett nytt ställe och kanske inte vill bli lämnad. Öva 

därför!  

Lämna inte din hund skällande på rummet då du går. Om den har svårt att vara ensam och det blir problem 

för hunden och/eller omgivningen måste hunden flytta hem. 

 

● Hunden kan vara med på vissa lektioner. Om lektionens innehåll eller arbetsmetoder så kräver, bör hunden 

lämnas på internatet. Ibland gör vi studiebesök och då ska hunden också lämnas på internatet. Hunden 

lämnas då i rummet där du bor, inte löst springande i allmänna utrymmen. 

 

● Ha INTE hunden springande lös på skolgården, på internatet eller i skolans utrymmen.  

Den får heller inte vara i soffor, stolar och sängar, vare sig på internatet eller i skolans andra 

utrymmen. 

 

● Ta hänsyn till de övriga studerandena på skolan. Det kan finnas sådana som är rädda för hundar eller har 

allergier. Visa respekt! 

 

● Låt INTE din hund göra sina bestyr på gården. Om misstag sker, plocka genast upp det! Din hund bör 

vara vaccinerad och inte ha några smittosamma sjukdomar eller ohyra. Ifall den har löptid och det ställer till 

med problem, måste den stanna hemma under tiden löpet varar. 

 

● Ifall din hund orsakar person- eller egendomsskada är du skyldig att ersätta skadorna. 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa regler finns till för allas trivsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


