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 och augusti är
betalningsfria. Kontraktet upphör att gälla automatiskt vid vårtermins slut. Skolans internat består av
enkelrum för de allra flesta. En del bor i dubbelrum efter överenskommelse med
internatföreståndaren. 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 nästa sida. Öva på att städa hemma, dvs.
dammtorka, 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. Intenatboende
kräver även att du kan ta hänsyn till andra och tycker det är okej att dela boende med flera andra
elever.
Inflyttning på internatet
Måndag den 23 augusti mellan klockan 08:00 och 11.30 är du välkommen till matsalen. Där möter vi
upp dig och delar ut passerkort och ser till att du får tillgång till ditt rum på internatet.
Du som inte tecknat kontrakt digitalt kan göra det på plats utanför matsalen. OBS! Även du som
lämnat intresseanmälan på vår hemsida behöver teckna kontrakt, antingen digitalt eller på plats. Om
ni behöver skriva kontrakt på plats är det är viktigt att vårdnadshavare är med personligen vid
kontraktsskrivningen och utdelning av rum.
Elever från andra län än Dalarna har möjlighet till helgboende utan måltider. Möjlighet finns att köpa
matlådor av kökspersonalen. Du meddelar fritid på torsdag samma vecka om du vill stanna kvar över
helgen. Fritidspersonalen finns begränsat tillgänglig under helger men kan vid behov nås på
jourtelefon 0251–59 70 30.
Elever med hemort inom Dalarnas län åker hem över helger. För dessa elever stänger internatet
fredag 15.00 och öppnar söndag kl. 16.00.
Kost
Frukost, lunch, middag och kvällsfika ingår i ditt abonnemang. Vid pentryt på våningen finns kyl och
frys. Spisen i pentryt kan användas till att värma vatten i kastrull, ingen stekning får göras. Det finns
mikro, vattenkokare och kaffebryggare i fritidslokalen under matsalen och i källaren i E-huset.
Att ta med till rummet
Du behöver ta med dig handdukar, täcke, lakan, örngott, kudde/kuddar och sängöverkast. Det är
förbjudet att ha med sig musikanläggning/högtalare. Endast ljus häftmassa är tillåtet för uppsättning
av affischer och dylikt på väggarna. Ta med två hänglås för låsning av klädskåp, samt personliga saker
du behöver för att trivas i ditt rum, t.ex. blomma, prydnadskuddar. OBS! Inredning som egna möbler
är ej tillåtet. Kvarlämnade saker sparas i en månad efter utflytt.
För frågor är ni välkomna att ringa fritids journummer 0251–59 70 30 (terminstid) eller skolans
expedition tel. 0251-59 70 00 (även sommartid).
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INACKORDERINGSKOSTNAD
2021/2022
Alla boenden omfattar hel inackordering med måltider
Hyran betalas 9 månader, september-maj
Notera att priset blir lägre med inackorderingstillägg. Gratis trådlöst internet finns på internatet
Boende
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

4300 - 4700:-/månad

Rämgården
Enkelrum (5 dygn, söndag-fredag)

4000:-/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 2021/2022 är
slut (30/6 2022). Du bifogar en kopia på ditt kontrakt. Mer information hittar du på
www.csn.se.
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