Prislista Studerande läsåret 2018-2019
(från 2018-07-01)

A. Grundavgift för samtliga studerande
Undervisning vid folkhögskola är avgiftsfri. För kopierat material, t.ex. kompendier, som
delas ut som ett led i undervisningen samt personlig utskrifts- och kopieringsrätt tas en
schabloniserad avgift ut.
Samtliga studerande (heltid/deltid/distans)

450 kr per termin

B. Heltidsstuderande som bor på skolan
Helpension skoldagar, tillgång till internet på rummet ingår.
A-boende. Rum, egen toalett/dusch
- boende
2 600 kr
- mat
2 360 kr

4 960 kr per 4-veckorsperiod

B-boende. Rum, egen toalett/dusch i korridoren
- boende
2 250 kr
- mat
2 360 kr

4 650 kr per 4-veckorsperiod

C-boende. Rum, delad toalett/dusch
- boende
1 950 kr
- mat
2 360 kr

4 350 kr per 4-veckorsperiod

Betalning enligt särskild betalningsplan – framgår av välkomstbrev inför nytt läsår.
Grundavgift enligt punkt C tillkommer.

Gäst på elevrum
- därefter*)
Hyra av madrass (inkl. täcke och kudde)
Hyra av sänglinne och handdukar

0 kr
50 kr
70 kr
100 kr

för en period per månad om högst 3 nätter
per dygn
per tillfälle (högst 3 nätter)
per tillfälle (högst 3 nätter)

* ) Boende i elevhem får ha övernattande gäst högst tre nätter per månad. En förutsättning är att
först ha meddelat husmor och fått tillåtelse av övriga boende i samma hus.

C. Heltidsstuderande som inte bor på skolan (skolförlagd utb.)
Lunch måndagar, kaffe eller annan dryck vardagar, samt fika och mat vid
skolgemensamma arrangemang.
1 515 kr hösttermin
1 919 kr vårtermin
Grundavgift enligt punkt A tillkommer.
Valfritt tillägg: mat helpension skoldagar

2 360 kr per 4-veckorsperiod (förskottsbetalning)

D. Kantorsutbildning distans 50%
Helpension kurshelger med boende i enkelrum. Sänglinne och handdukar ingår.
Kurshelger fredag middag – söndag eftermiddagsfika
- hösttermin
- vårtermin

4 helger
5 helger

Betalas senast
3 260 kr
4 080 kr

1 augusti
10 december

Kurspaket kan endast bokas och förköpas termins- respektive periodvis – framgår av
välkomstbrev inför nytt läsår. Grundavgift enligt punkt A tillkommer.

E. Antagningsdagar
Helpension. Sänglinne och handdukar ingår.
Boende i enkelrum

610 kr kr per dygn

Följande måltider ingår:
frukost – förmiddagsfika – lunch – middag – kvällsfika

F. Extranatt i samband med kurs samt medföljandepris
Extranatt enkelrum
Medföljandepris dubbelrum
Medföljandepris / extranatt dubbelrum

460 kr per dygn inkl. helpension
510 kr dygn 1 inkl. helpension
410 kr dygn 2- inkl. helpension

Om helpension inte kan erbjudas på grund av att köket är stängt gäller andra priser.

H. Matkuponger och enstaka fikatillfällen
Kuponghäfte 10 lunch/middag
Frukost / förmiddags-/kvällsfika kuponghäfte 10 st

530 kr
280 kr

I. Motorvärmaruttag
Parkering med motorvärmaruttag

410 kr
310 kr
80 kr
30 kr

per läsår
per termin
per vecka
per dygn

Avgiften betalas i förskott .
Förlorad nyckel ersättes med 100 kr.

J. Fordon och släp
Bil (inkl. drivmedel)
Buss (inkl. drivmedel)
Släp

28 kr per mil
43 kr per mil
100 kr per dygn

Avgiften betalas i förskott .
Förlorad/skadad släpkontakt ersätts med 200 kr.

K. Kopiering/Utskrifter
Kopiering/utskrifter svartvitt
Kopiering/utskrifter färg

100 kr för 50 kopior
3 kr styck
5 kr styck

