Ditt namn och kontaktuppgifter:
Namn:......................................................................................Personnr: .......................................................Program:..................
Postadress:...............................................................................Postnr/ort:........................................................................................
Telefon nr...........................................................E-post......................................................................................................................
Förälders namn:......................................................................................Person nr.........................................................................
Telefon nr:.........................................................E-post......................................................................................................................
Vill du bo i enkelrum?

Ja___ Nej___

Vill du bo i dubbelrum?

Ja___ Nej___

Vill du hyra utan möbler/inventarier? Ja___ Nej___ Vill du hyra med möbler/inventarier? Ja____Nej___
(Om du hyr med möbler/inventarier så kostar det 300:- extra.)

Vill du bo tillsammans med någon/några som kommer att gå/går på skolan?

Ja___ Nej___

Vem/vilka? _______________________________________________________________________
Eftersom boendet på Internatet är till för att underlätta för dig som har lång resväg/restid till skolan så är
det viktigt för oss att veta hur din resväg/restid till skolan ser ut.
Beskriva din resväg/restid? ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Underskrift av målsman:..................................................................................................................................................................
Kontaktuppgifter:..............................................................................................................................................................................

Kontakta Internatföreståndare Pether Book 0738-56 02 83. pether.book@skurup.se för mer information!

OBS! Glöm ej att söka inackorderingsbidrag i din hemkommun.
Skicka blanketten till Nils Holgerssongymnasiet senast 1 augusti 2018.
Välkommen!
Postadress
Nils Holgerssongymnasiet
274 80 Skurup

Besöksadress
Väg 755 (landsvägen mot Skivarp)
www.nilsholgerssongymnasiet.se

Telefon
0411-53 61 30

Prislista, gäller fr o m 2015-04-29
Dubbelrum

Enkelrum

Axet

1 711:- (omöblerat) / 2 011:- (möblerat)

2 361:-(omöblerat) / 2 661:- (möblerat)

Bikupan

1 711:- (omöblerat) / 2 011:- (möblerat)

2 361:- (omöblerat)/ 2 661:- (möblerat)

Lägenhet

1 911:- (omöblerat) / 2 211:- (möblerat)

2 561:-(omöblerat) / 2 861 :- (möblerat)

Du kan välja omöblerat rum eller möblerat rum. Möblerat rum kostar 300:- extra.
I omöblerat rum ingår gardiner, el, värme, varmvatten, bredband samt kabel TV. Gemensam dusch och
toalett.
I möblerat rum ingår gardiner, lån av säng, skrivbord, skrivbordsstol, sängbordslampa, hurts, el, värme,
varmvatten, bredband samt kabel TV. Gemensam dusch och toalett.
Måltider
Måltider alla skoldagar, kvällsmiddag och kvällsmål exklusive skollunch kostar 1 039:-/månad.
(Skollunchen är vanligtvis kostnadsfri men vissa kommuner tar ut en mindre avgift av eleven.)
Elev boende på skolans internat betalar för samtliga måltider.
Vegetarisk kost finns, ev specialkost endast mot uppvisande av läkarintyg.
Matavdrag medges då elev varit frånvarande under förusättning att man lämnar intyg (matavdrag) vid APL.
Matavdrags blanketter finns att få på skolan expedition samt på internatet.
Besök av anhörig eller annan gäst vilken önskar delta i en måltid måste i förväg anmälas till internatet.
Måltiden betalas enligt gällande prislista i restaurangen.
För övriga frågor kontakta internatföreståndare Pether Book, 0738-56 02 83, pether.book@skurup.se

Postadress
Nils Holgerssongymnasiet
274 80 Skurup

Besöksadress
Väg 755 (landsvägen mot Skivarp)
www.nilsholgerssongymnasiet.se

Telefon
0411-53 61 30

