Avgifter och kostnader under studietiden
Försäkringar
När du studerar på folkhögskolan betalar du inte något för själva undervisningen. Det du betalar för är
t ex visst studiematerial, kostnader vid resor och exkursioner, kost & logi.
Studiematerial
Studerande bekostar själva vissa av sina läromedel. Kostnaden kan variera beroende på vilken linje
som studierna bedrivs på.
Studieresor
I samtliga kurser ingår en studieresa och/ eller ett antal studiebesök. Vid din ekonomiska planering bör
du räkna med en kostnad om 1.500 - 2.000 kr/läsår för detta beroende på linje och resmål.
Förbrukningsavgift
Det är den avgift samtliga deltagare betalar för att bidra till gemensamma kostnader. Exempel på
gemensamma kostnader är: studerandeförsäkring, vissa basläromedel, tillgång till datorer,
internetanslutning, avtalslicens för kopiering, datorutskrifter, förbrukningsmaterial,
städning/reparationer/underhåll, lunchrum med köksutrustning. Därutöver täcks kostnader för förtäring
i samband med gemensamma evenemang och avslutningar.
Förbrukningsavgiften är 65 kr/vecka med undantag för de elever som har sin verksamhet förlagd till
Linköping (danslinjen). De betalar 500 kr/läsår beroende på att de inte har samma utbud och service
som övriga linjer på Lunnevad.
Internatboende
Internatrummen har en basmöblering, men du måste själv stå för sänglinne, täcke, kudde och
handdukar.
Boende på Lunnevads folkhögskola
Internatavgiften = kostnaden för boende och måltider. Avgiftens storlek varierar något beroende på
vilken boendestandard du väljer. Du bor i eget möblerat rum med tillgång till pentry och dusch/toalett i
korridor samt äter dina måltider i skolans matsal. Måndag till torsdag serveras frukost, lunch och
middag. Fredagar serveras endast frukost och lunch. Det går inte att enbart hyra rum utan
måltider. Hyresavtal tecknas och följer normala regler för hyresavtal.
Boende för danslinjens deltagare, Knektgatan i Linköping
Skolan hyr tre lägenheter i Linköping (12 rum) för i första hand danslinjens deltagare. Då vi här inte
kan erbjuda måltider betalar du endast boendekostnaden.
Läs mer om boendekostnad under fliken Elevinfo/Boende på hemsidan.

