Information om internatboende
Viktig internatsinformation för att minska smittspridningen gällande Covid19
•
•
•
•
•
•
•

Eleverna bor klassvis så långt det är möjligt.
Vi tillåter inga besök på boendevåningarna. Det betyder att bara du som bor på våningen får
vara där. Eleverna får alltså inte besöka andras boendevåningar.
Eleverna får umgås utomhus med elever från andra boendevåningar.
Eleverna får umgås i internatets fritidslokal med elever från andra boendevåningar med
avstånd.
Håll alltid avstånd, t.ex. vid kvällsfika, frukost och middag.
Kom ihåg att hålla en god handhygien.
Om eleven känner minsta förkylningssymtom ska hen stanna på rummet och kontakta fritid
0251–597030, efter kl. 8.00 kontaktas internatföreståndaren 0251–597033 eller skolans växel
0251–597000. Vidare information vid behov.

Information om internatboende samt inackorderingskostnad
Vi erbjuder boende på vårt internat i första hand för våra elever i årskurs 1. Vi önskar göra er
uppmärksamma på att kontrakt skrivs för hela läsåret. Samt att månaderna juni, juli och augusti är
betalningsfria. Kontraktet upphör att gälla automatiskt vid vårtermins slut. Skolans internat består av
enkelrum. Vid särskilda önskemål kring ditt boende gällande medboende, speciella behov etc. hör av
dig till info@alvdalen.com. Vi uppfyller era önskemål så långt det är möjligt. Information om
inackorderingskostnad finns på sista sidan. Öva på att städa hemma, damma, diska, dammsuga och
våttorka golv så du är väl förberedd när du kommer hit till internatet. Detta med tanke på att du
behöver ta ett stort ansvar för städningen här.

Inflyttning på internatet
Söndag 16 augusti erbjuds inflyttning för de elever som bor utanför Dalarna och måndag
17 augusti mellan klockan 08:00 och 12.00 för de elever som bor i Dalarna om inte annat är
överenskommet. Vid inflyttning möter en fritidspersonal upp dig och delar ut ”nyckeltagg” och ser till
att du får tillgång till ditt rum på internatet.
Elever från andra län än Dalarna har möjlighet till helgboende utan måltider. Möjlighet finns att köpa
matlådor av kökspersonalen, 50 kronor/låda. Vid pentryt på våningen finns kyl och frys. Spisen i
pentryt kan användas för kokning, ingen stekning får göras. Frukost, middag och kvällsfika ingår i ditt
abonnemang. Det finns gemensam micro, vattenkokare och kaffebryggare på varje våning.
Fritidspersonalen finns begränsat tillgänglig under helger men kan vid behov nås på jourtelefon 0251–
597 030.
Elever med hemort inom Dalarnas län åker hem över helger. För dessa elever stänger internatet fredag
15.00 och öppnar söndag kl. 16.00.
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Att ta med till rummet
Du ska ta med dig täcke, kudde, underlakan, örngott, påslakan. Sängöverkast tar du med om du vill. Du
ska ta med tallrik, glas, bestick, mugg (för te eller kaffe) för att använda på boendet. Ta med kastrull om
du bedömer att du behöver en sådan.
Tidigare har det stått att det är okej att ta med egen mikro, vattenkokare och kaffekokare att ha på
rummet. Det är ändrat nu och pga brandrisk får du inte ha med egen mikro, kaffekokare och
vattenkokare på rummet utan får använda de som är gemensamma på boendevåningen.
Det är förbjudet att ha med sig musikanläggning/högtalare och husdjur (även akvarium och terrarium
är förbjudet). Endast ljus häftmassa är tillåtet för uppsättning av affischer och dylikt på väggarna. Ta
med två hänglås för låsning av klädskåp. OBS! Inredning som egna möbler är ej tillåtet men du får ta
med personliga saker du behöver för att trivas i ditt rum, t.ex. blomma, prydnadskuddar. Pga brandrisk
tillåter vi inte levande ljus på internatet. Knivar, yxor och liknande får pga knivlagen inte förvaras på
ditt internatrum. Vill du ha med din egen kniv eller yxa förvaras den hos fritidspersonalen och du får ut
den vid behov. Kvarlämnade saker sparas i en månad efter utflytt.
För frågor är ni välkomna att ringa vår internatföreståndare tel. 0251-59 70 33 (dagtid),
fritids journummer 0251–59 70 30 (övrig tid) eller skolans expedition tel. 0251-59 70 00 (även
sommartid).
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INACKORDERINGSKOSTNAD
2020/2021
Alla boenden omfattar hel inackordering med måltider
Hyran betalas 9 månader, september-maj
Notera att priset blir lägre med inackorderingstillägg. Gratis trådlöst internet (lösenord: Internat) finns
på internatet

Våra boenden
D-huset
Enkelrum (5 dygn, söndag-fredag)
Enkelrum (7 dygn)

4100:-/månad
4500:-/månad

E-huset
Enkelrum (5 dygn, söndag-fredag)
Enkelrum (7 dygn)

4300:-/månad
4700:-/månad

Tallen
Enkelrum (5 dygn, söndag-fredag)
Enkelrum (7 dygn)

4300:-/månad
4700:-/månad

Rämgården
Enkelrum (5 dygn, söndag-fredag)
Enkelrum (7 dygn)

4000:-/månad
4400:-/månad

Viktig information:
•

För elever boende på internatet gäller hel inackordering, dvs både boende och måltider.

•

Betalning sker månadsvis med början i september då första räkningen skickas ut till den som
tecknat kontraktet. Var noga med att uppge rätt mottagare och adress samt meddela
ändringar till expeditionen.

•

Under praktikveckor faktureras ej kostnader för måltider (475 kr/vecka).

•

Inackorderingstillägget kan sökas hos CSN efter skolstart och fram till läsåret 2020/2021 är
slut (30/6 2021). Du bifogar en kopia på ditt kontrakt. Mer information hittar du på
www.csn.se.
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