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SKÅPAVTAL 
Elevskåpet är skolans egendom och du som elev har tillgång till ett skåp 
under förutsättning att du följer de regler för användande av skåpen som 
skolan beslutat om.  

 
§ 1  Avtalet omfattar lån av specifikt elevskåp mellan karlbergsgymnasiet i Åmål och elev inskriven vid skolan. 

Lånet av skåpet omfattar ett läsår i taget. Efter varje läsår tömmer du ditt skåp under sista skolveckan och 
återlämnar nyckeln till din klassföreståndare. 

  
§ 2  Eleven får inte, utan tillstånd från personal anställd vid skolans vaktmästeri, byta sitt skåp mot annan 

elevs och heller inte ta emot skåp från annan elev. 
 
§ 3  Skåpet utlånas i befintligt skick och är försett med låsanordning i form av nyckel. Eleven förbinder sig att 

vårda skåpet så att dess skick vid tillbakalämnandet inte är att betrakta som sämre än vid normal 
förslitning. 

 
§ 4  Eleven förbinder sig att förvara nyckeln till skåpet på ett betryggande sätt så att den inte lånas ut till  

någon obehörig. Eleven förbinder sig  att det inte tillverkas någon kopia av nyckeln och att nyckeln inte 
ändras, varken genom märkning eller genom fräsning. Nyckel får inte förvaras på ett sådant sätt att den 
kan identifieras till skolan eller avsett lås. 

 
§ 5  Märker eleven att obehörig person har eller kan ha haft tillgång till skåpet skall detta ovillkorligen anmälas 

till personal anställd vid skolans vaktmästeri. Vid förlust av nyckel skall eleven meddela detta till personal 
anställd vid skolans vaktmästeri. Ny nyckel debiteras med 200kr. Borttappad och ej återlämnad nyckel 
debiteras med 200kr. 

 
§ 6  Skolan äger rätten att vid misstanke om brott eller vid oklarhet rörande skåpet och/eller dess bruk eller 

innehåll, öppna skåpet samt undersöka dess innehåll. 
 

Du har personligt ansvar för din skåpnyckel.  
Om du inte är fyllda 18 år är det din vårdnadshavare som undertecknar avtalet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………   ………………………………………………………………   Klass:……………………       
Datum  Elevens namn 
 
 
 
……………………………………………………………… 
Underskrift/Vårdnadshavare 

SISTA datum för återlämnande av nyckel läsåret 2016 - 2017 är 23 juni 
Där efter beställer skolan nya nycklar för att ersätta de som inte är återlämnade. 
Det innebär att ni debiteras 200kr efter sista datum för återlämnade av nyckel, 
oavsett om nyckeln återfinns. 


