Priser gäller fr o m 2022-07-01

Kostnader
Kostnader för elev på Bollerup

Hyra rum inkl elevkost 3650 - 4475 kr/mån
Särskilt avtal helgboende 200 kr/mån
Helgkost 240 kr (om man stannar kvar på helgen)
Resor till och från Bollerup
Hästbox 1700/2000 kr/mån (om du har egen häst med dig)
Grovfoder till hästen 725-1000 kr/mån
Ovanstående kostnader faktureras resp elev den 15:e i varje månad.

Bidrag
Studiebidrag 1250 kr/mån. Inackorderingstillägg söks hos CSN, 1190 -2350 kr/mån
beroende på avstånd mellan hem och skola
----------------------------

Specifikationer för kostnader
RUMSHYRA INKL ELEVKOST
Rum
Rum med egen toalett o dusch
Rum med gemensam toalett o dusch
Rum (husdjur)

Enkelrum
4475 kr/mån
4350 kr/mån
4300 kr/mån

Dubbelrum
3950 kr/mån
3750 kr/mån
3650 kr/mån

För elever som bor på skolans internat ingår frukost och kvällsmat (fri skollunch).
Måltiderna går ej att avboka.
Hyra inkl elevkost betalas från terminsstart till terminsslut, inget avdrag görs för lov (höst-, sport- o
påsklov), APL eller andra ledigheter. Kostnaden är utslagen över alla läsåren, man betalar därför en
lägre summa varje månad.
(Kostnaden för skollunchen är vanligtvis kostnadsfri men vissa kommuner tar ut en mindre avgift av eleven.)
Vegetarisk kost finns. Specialkost endast mot uppvisande av läkarintyg.
För elever som beviljats helgboende kan förberedd helgkost ordnas.
Enbart frukost 100 kr, enstaka färdiga måltider 35 kr/st, hel kost 240 kr/helg.

RESOR
Eftersom det inte finns allmänna kommunikationer till/från Bollerup erbjuder vi elever att åka med
Bollerups chartrade bussar som körs av Sydbuss. Buss går från Tomelilla till Bollerup måndagar och
åter på fredagar. Bussbiljetter köps på Internatkontoret på Bollerup och debiteras på elevfakturan.
Övriga resor till/från skolan bekostas och bokas av eleven själv.

EGEN HÄST PÅ BOLLERUP
Ponny
Box med ströhalm
2000 kr/mån
Box utan ströhalm
1700 kr/mån
Grovfoder hösilage
725 kr/mån
(Pris på grovfoder är beroende på tillgång)

Stor häst
2000 kr/mån
1700 kr/mån
1000kr/mån

Priser inkl moms
Med reservation för prisändringar.

Vänd för mer info 

BIDRAG
Elever får studiebidrag 1250 kr/mån från CSN utan särskild ansökan.
Inackorderingstillägg söker man hos CSN eftersom Bollerup är en friskola. Bidraget varierar mellan
1190 kr – 2350 kr/mån beroende på avståendet mellan hemmet och skolan.

Utdrag ur CSN:s regler för inackorderingstillägg
Du kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 om du bor på en
annan adress under den tid du studerar. Du måste dessutom uppfylla några andra villkor:
 Programmet och den nationella inriktning du ska läsa finns inte på hemorten. Du skulle få resa
minst två timmar per dag mellan ditt föräldrahem och skolan, om du bodde kvar hemma.
 Du studerar på heltid.
 Du går en utbildning som ger rätt till inackorderingstillägg.
För att du ska kunna få inackorderingstillägg på en fristående gymnasieskola, fristående
gymnasiesärskola eller riksinternatskola, måste den totala restiden mellan föräldrahemmet och skolan
vara minst två timmar per dag. Programmet och den nationella inriktningen som du ska läsa får inte
finnas på hemorten eller inom två timmars resväg per dag från föräldrahemmet. Vi kan inte ta hänsyn
till om skolan erbjuder en särskild variant eller har valbara kurser som inte finns på hemorten. Om du
har en förälder (vårdnadshavare) som bor på studieorten, kan du inte få inackorderingstillägg.
Du kan också få inackorderingstillägg om något av följande stämmer in på dig:
 Du har sökt men inte blivit antagen till utbildningen på din hemort eller inom två timmars
restid från föräldrahemmet.
 Dina föräldrar har flyttat till en annan ort i Sverige eller flyttat tillbaka till Sverige och du bor
kvar för att gå färdigt din utbildning eftersom du inte kan byta skola utan svårighet.
 Dina föräldrar bor utomlands.
 Du praktiserar.
 Du skulle ha behövt vara inackorderad på grund av lång restid även om du studerat på din
hemort.
 Det finns särskilda skäl, exempelvis trakasserier.
 Du har valt en skolförlagd utbildning men på din hemort eller inom två timmars restid från
föräldrahemmet finns den endast i form av lärlingsutbildning.
 Du går en utbildning som Skolverket har beslutat ska vara så kallad riksrekryterande.
Avstånd i km
0-44
45-84
85-124
125-174
175-224
225-599
600-899
900-1 299
1300 -

Kronor per månad
1 190
1 315
1 460
1 625
1 770
1 875
1 980
2 160
2 350

Läs mer på csn.se om regler mm för att få inackorderingstillägg

Med reservation för ändringar.

Vänd för mer info 

