Kontrakt - Stallplass
Navn oppstallør: ……………………………………………….
Navn hest: ………………………………………………….
Rase: ………….……………….……………… Fødselsår:…………..……..
Se eget vedlegg for oppstallingskostnader.
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Avtalen omfatter stallplass, fôr, strø og saltsteiner i tillegg til at det blir stilt til disposisjon
håndredskap for renhold av bokser og fellesareal. Fôr vil si: Rundball og halm
Veterinærutgifter, hovpleie, utstyr, transport og eventuell forsikring skal dekkes av oppstallør.
Oppstallør skal møte opp og assistere/betale ved hovslager og veterinærbesøk. Dette fører til
udokumentert fravær i fellesfag, men kan godkjennes i programfagene dersom dette avtales med
lærer på forhånd og klassen kan observere behandlingen
Alle hester skal vaksineres og snylterbehandles etter plan fastsett av stallansvarlig etter tilråding
fra veterinær. Kostnad med vaksine og snylterbehandling dekkes av oppstallør.
Oppstallør har ansvar for rengjøring av boks og paddock hver dag, tilby hesten rent vann til enhver
tid, og å lage klart fôr alle hverdager. Dette er beskrevet i dokumentet om Stallrutiner.
Alle oppstallører på Gjermundnes plikter å gå inn i turnus for fôring og stell av alle hestene. Dette
gjelder også for helger, ferier og fridager. Stallansvarlig lager vaktlister og kan gi ut varsel ved glemt
stallvakt eller utilstrekkelig arbeid. Oppstallører plikter også å delta i felles arbeid.
I juleferien er det ikke mulighet for elever å ha hest på skolen. Det er redusert pris i desember
Oppstallører står fritt til å flytte hesten ut fra Gjermundnes. Oppsigelsestiden er 1 måned, der
stallvakter og stalleie må dekkes selv om hesten flyttes umiddelbart.
Tilbudet om stallplass gjelder for alle elever på Gjermundnes, men de som har valgt Vg2 Hest og
Dyrefag og bor på internatet har førsterett på stallplass
Tilbudet om stallplass gjelder for opp til ett skoleår så lenge oppstallør er elev på Gjermundnes
Dersom ikke oppstallør retter seg etter gjeldende regler, eller det er tildelt stallplass ut fra feil
opplysninger, vil dette føre til oppsigelse av stallplassen
Ikke betalt leie fører automatisk til oppsigelse av stallplassen
Elever oppstaller hester på Stall Gjermundnes på eget ansvar
Hester skal ha passende fôrrasjon og utstyr. Stallansvarlig har rett til å justere fôrplan eller utstyr
hvis dette anses som nødvendig
Bruk av ridehallen er ikke en del av avtalen. Undervisning har alltid førsterett på hallen og hallen
kan bli stengt på kveldstid om oppstallører ikke bidrar til å vedlikeholde den
Utstyr skal oppbevares forsvarlig i skapet, med maks to dekken og en grime på boksdøren. Lagring
utover dette kan avtales med stallansvarlig. Tørkerom skal ikke brukes til oppbevaring
Om hesten har fôrrytter er det oppstallørs ansvar at Stallregler og regler i denne kontrakten blir
fulgt

Sted:………………………………… Dato:…………………………..
For Gjermundnes vidaregåande skule
………………………………………………………….
Stallansvarlig

Avtalen er godtatt av
……………………………………………………….
Oppstallør eller foresatt (oppstallør under 18)
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