INFORMATION läsåret 2019-2020
Studieekonomi
Alla frågor kring studiemedel hanteras av CSN: www.csn.se
Kundcenter: 0771 – 276 000. Huvudkontor: 08 – 18 60 00 (växel)
Telefontid måndag-fredag 08.00-16.30.

Studiekostnader
Undervisningen är gratis. Övriga kostnader får du som studerande själv svara för,
exempelvis studieresor och kurslitteratur. Kostnaden varierar för olika linjer och uppgår
till mellan 2 000 och 6 500 kr för hela läsåret. Beräknat belopp för den utbildning du går
finns på informationsblad för aktuell linje på www.mfhs.se
Reservera pengar till för dessa utgifter! Inga insättningar ska göras i
förskott. Avgifterna fakturas under läsåret.
Parkering
Studerande hänvisas till parkeringen nedanför skolområdet vid kyrkan,
Tingshusgatan 4 (”1” i länken nedan)
HTtp://kartor.eniro.se/m/UoFX8
Motorvärmaruttag bokas och betalas i skolans reception.

Larm
Du kan vistas i skolans lokaler 06.00-23.30. Nattetid är lokalerna larmade.

Sjukdom
Sjukanmälan görs före kl. 08.00 första sjukdagen genom mejl till sjuk@mfhs.se
eller tel. 0661-65 44 05 (telefonsvarare). Du som har studiemedel från CSN måste
också anmäla sjukfrånvaro till Försäkringskassan.

Försäkring
För studerande som inte bor på skolan samt distansstuderande gäller skolans
studerandeförsäkring vid olycksfall när du under skoldagen vistas på skolan.

Temadagar
5-10 dagar per år ägnas åt skolövergripande verksamhet med obligatorisk
närvaro då alla linjer arbetar tillsammans. Innehållet kan vara teoretiskt eller
gemensam praktisk verksamhet kring teman. En dag per termin hjälps vi åt med att
göra skolområdet fint. Den dagen märks det tydligt vad delat ansvar innebär i
praktiken!

Datoranvändning och internet
Om du har med egen dator kommer du att ha tillgång till internet (bredband).
Tjänsten tillhandahålls 06.00-24.00. Det finns även tillgång till stationära datorer på
skolan.

Aktuell e-postadress
Viss information och fakturering av eventuella avgifter sker till den e-postadress du
uppgett i din ansökan. Som studerande måste du uppdatera dina uppgifter till skolans
expedition vid byte av e-postadress. Nya uppgifter kan e-posts till:
jerker.bergman@mfhs.se

Mobiltelefon
Mobilnätet har dålig täckning i Mellansel. Bara telefoner som går via Telias eller
Tele 2:s nät fungerar. Om du vill vara säker på att din mobil fungerar - kontrollera att
din operatör använder sig av något av dessa nät.

Köpa mat eller ta med egen mat
Ett kuponghäfte med 10 lunch/middagskuponger kostar 540 kr och

10 frukost/förmiddags-/kvällsfika 280 kr.
Enstaka måltider går att köpa av Mellansels Hotell & Konferens enligt deras priser.
Vill du inte äta i restaurangen finns det möjlighet att ta med sig egen mat. Du har
tillgång till kylskåp, mikrovågsugn, kaffeautomat och ett separat elevkök.

Avgifter för dig som finns på skolan varje vecka
Grundavgift
Grundavgiften är 103 kr per vecka. I avgiften ingår lunch måndagar kl. 12.10–13.10 i
samband med obligatorisk skolgemensam information, mat vid temadagar samt vid
vissa tillfällen som lucia, julmiddag och avslutning, olycksfallsförsäkring, samt vissa
skolgemensamma studieresor. Läsåret omfattar ca 34 aktiva veckor, vilket ger en
grundavgift om 3 502 kr plus terminskostnaden 450 kr per termin för utskrift och
kopiering. Betalning sker enligt plan nedan.

Kursmaterial, utskrift och kopiering
För utskrift och kopiering (upp till 100 sidor per termin) samt undervisningsmaterial
som delas ut av lärare betalar du 450 kr per termin. Avgiften för höstterminen
betalas in som en bekräftelseavgift, för vårterminen är beloppet inkluderat i
betalningsplanen nedan.

Betalningsplan
Grundavgift samt utskrift/kopiering
Sista betalningsdag
Vid bekräftelse
450 kr*
(terminsavgift HT, för nyantagna normalt redan betald)
2019-09-27
1 545 kr (grundavgift HT)
2020-01-27
2 407 kr (grundavgift VT 1 957 kr + terminsavg. 450 kr)
Avgifterna faktureras. Faktura skickas cirka en månad i förväg till den e-postadress
som finns registrerad på skolan.
Den del av kostnaden som avser mat har prissatts med tanke på att inte alla
måltider äts på skolan. Vi har räknat med att i genomsnitt två veckor per termin går
bort på grund av t.ex. sjukdom, annan frånvaro eller studieresor. Återbetalning blir
därför aktuell först efter mer än två veckors giltig frånvaro per termin.
*Har du inte redan betalat terminsavgift för hösten i form av bekräftelseavgift, skall
den vara oss tillhanda senast 2019-07-26 till Bg 5346-4822.

Kostnadsavdrag vid sjukdom och studieresor på annan ort
Vid frånvaro på grund av sjukdom mer än två veckor per termin återbetalas 20 kr
per skoldag på grundavgiften, mot uppvisande av läkarintyg.
All återbetalning görs i efterhand mot räkning som skall undertecknas av den
studerande personligen. Räkningen ska lämnas in till skolans kamrer senast 10
dagar efter friskskrivning eller avslutad studieresa för att rätt till återbetalning
ska föreligga.
Karenstid: två veckor per termin.
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Avgifter för dig som är distansstuderande
Grundavgift distansstuderande: utskrift och kopiering
För utskrift och kopiering samt undervisningsmaterial som delas ut av lärare betalar
du 450 kr per termin.
Betalningsplan
Sista betalningsdag
2019-07-26
2020-01-27

450 kr*
450 kr

(terminsavgift HT)
(terminsavgift VT)

Avgifterna faktureras. Faktura skickas cirka en månad i förväg till den e-postadress
som finns registrerad på skolan.
* Normalt redan betald i form av en bekräftelseavgift. Har du inte redan betalat
terminsavgift för hösten i form av bekräftelseavgift, skall den vara oss tillhanda
senast 2019-07-26 till
Bg 5346-4822.
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