
 

Ordningsregler för elev boende i värdfamilj 

 
Current Review Date:    31 October 2019 
Policy Reviewed by:    Head of Host Family Programme 
Policy due for review:    31 October 2020 

 

 

1. Det är mycket viktigt att du visar respekt för värdfamiljens sätt att fungera som 
familj, är artig och alltid frågar först, t.ex. om man får bjuda hem en kompis, 
låna telefon, vilken tid det passar att duscha etc. 

2. Det är viktigt att du respekterar värdfamiljens tider för måltider, hemkomst etc. 
När du går ut ska värdfamiljen alltid informeras om vart du ska någonstans 
och vilken tid du planerar att komma hem. Om du blir försenad av något skäl 
så är det viktigt att värdfamiljen genast kontaktas. Meddela alltid i god tid om 
du inte planerar äta middag med värdfamiljen. 

3. Du bör inte objuden ta mat i köket. Du står själv för lunch, även om du råkar 
vara hemma vid lunchtid. 

4. Du förväntas hjälpa till med lättare hushållssysslor, såsom diskning, dukning, 
tvätt m.m. 

5. Du ombeds regelbundet städa ditt rum och hålla god ordning på kläder och 
andra saker så att andra inte behöver irritera sig på dem. 

6. Släck alltid alla lampor när du lämnar ditt rum. 

7. Du står för ekonomisk ersättning vid byte av lås om du skulle tappa bort 
husdörrnyckeln eller om du råkar förstöra något i värdfamiljens hus. 

8. Alkoholförtäring, användande av droger och innehav av oanständigt material 
är inte tillåtet. 

9. Du får inte, i enlighet med engelsk lag, lägga ut bilder på värdfamiljen, deras 
hem eller annat kopplat till familjen på sociala medier utan familjens tillstånd. 

10. Övernattning på annan plats bör ske undantagsvis och då endast hos en av 
skolans värdfamiljer eller hos familj med barn på Svenska skolan (förutsatt att 



 

de tillåter detta). Familjerna måste i förhand ha varit i kontakt med varandra 
för att bekräfta övernattningen. 

11. Om du under terminstid får besök av föräldrar/vårdnadshavare så får du gärna 
bo med dem på hotell eller liknande, dock EJ endast med syskon eller kompisar. 
Man bör inte fråga värdfamiljen om föräldrar, syskon eller kompisar på besök 
från Sverige får bo i deras hem. Om familjen själva föreslår detta, bör gäster 
erbjuda att betala för sig. 

12. Om du under skollov är kvar i England och vill övernatta på annan plats än hos 
värdfamiljen, skall vårdnadshavare skriftligen intyga detta till skolan senast en 
vecka före övernattningen sker. Detta är ej nödvändigt om du övernattar hos 
besökande föräldrar, en värdfamilj eller annan familj kopplad till Svenska 
skolan. Observera att Svenska skolan EJ ansvarar för eleven i de fall de inte 
bor hos en av skolans värdfamiljer på lov.   

13. Du betalar för telefonsamtal om du lånar värdfamiljens telefon. 

14. Du måste acceptera att bo temporärt i en annan av skolans värdfamiljer än din 
tilldelade, om detta av någon anledning skulle vara nödvändigt. 

 

För skolans kännedom ska en blankett vara inskickad där föräldrar/målsman och elev 
ombeds intyga att man tagit del av och ordningsregler, samt hemkomsttider för elev 
boende i värdfamilj. Eleven åtar sig med sin signatur att följa uppsatta tider och 
regler. 
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