
   
        

  

VÄLKOMMEN TILL FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA!  

  

  

Du som ska gå första året på Fridhem är välkommen till skolan den 19 

augusti kl 13.00. 

 

Du som ska gå andra året på Fridhem är välkomna samma dag kl 10.00.  

  

Om du skall bo på skolan kan du komma redan lördagen den 17 augusti eller 

söndagen den 18 augusti mellan 12.00 – 18.00. Om du väljer att komma den 

19 augusti så är receptionen öppen från kl. 8.00.  
  

 

TERMINSTIDER: 
Höstterminen börjar den 19 augusti och slutar den 20 december 2019. 
Höstlov har vi vecka 44, 28 oktober - 3 november 2019. 
Vårterminen börjar den 7 januari 2020 och slutar den 5 juni 2020. 
Sportlov har vi vecka 8, 17 - 23 februari 2020. 
Påsklov har vi vecka 15, 6-13 april 2020. 

  

 

KOSTNADER: 

Undervisningen är kostnadsfri. För alla tillkommer kostnader för undervisningsmaterial, 

böcker, utflykter, studiebesök, m.m. Dessa kostnader betalas terminsvis. Följ länken för 

Materialkostnader för respektive kurs: 

https://fridhemsfolkhogskola.se/kursdeltagare/kostnader/ 

  

Alla kursdeltagare betalar 1100 kr per termin. Då ingår kopior, utskrifter  

(100 ex, ytterligare utskrifter kostar 115 kr/100 st), gemensamma måltider i startveckan, 

grillfesten, julfesten, jullunchen, vårfesten, avslutningslunchen samt för- och 

eftermiddagskaffe måndag – fredag.  

  

ELEVRÄKNING:  

Räkningen är uppdelad på fyra betalningstillfällen per termin. Du betalar för månadshyra, 

lunch och övriga kostnader, en del vid varje betalning.  Vi rekommenderar att du betalar 

via Internet. Då kan du lägga in dina betalningar i förväg. Tala med Din bank. (Eller betala 

med kort i receptionen).   

  

https://fridhemsfolkhogskola.se/kursdeltagare/kostnader/


 

        Läs mer om elevräkningar och betalning i bilagan om Elevräkningar.  

Under våren är fakturan något högre då terminen är ca en månad längre men den är 

fortfarande uppdelad på fyra betalningstillfällen. 

 

 

MAT:  

På förmiddagen finns möjlighet att köpa bulle till fikat.   

 

Lunchen kostar 66 kronor per dag och är obligatorisk för dig som ska bo på skolan. I 

lunchen ingår en salladsbuffé och det finns alltid ett vegetariskt alternativ. Om du behöver 

specialkost (t.ex. vegan, gluten eller laktos) ska du vända dig till kökschefen på startdagen.  

 

Till eftermiddagsfikat kan man köpa frukt eller kaka. 

         

        Du betalar för gemensamma skoldagar. Räkna med en kostnad på ca 1300 kr/månad.  

  

        FÖR DIG SOM INTE SKA BO PÅ SKOLAN:  

Om du vill kan du äta lunch på skolan. Lunchen kostar 69 kr. Om du vill kan du köpa häfte 

om 10 eller 20 kuponger och då betalar du bara 66 kr/lunch. Du kan också köpa 

abonnemang för hela terminen för luncher och betalar då 66 kr/lunch.  

 

Om du har egen mat med dig så kan du förvara den i kylskåpet som finns i receptionen. Du 

får sitta i aulan och äta, men inte i matsalen.  

 

SCHOOLSOFT OCH GOOGLE DRIVE: 

På Fridhem använder vi  Schoolsoft och Google Drive som administrativa verktyg och 

kommunikationskanaler. Ange ditt förnamn.efternamn som användarnamn i Schoolsoft så 

genereras mejladressen förnamn.efternamn@fridhemsfolkhogskola.se automatiskt. Det 

gör att vi på ett enkelt sätt kan lägga till dig i olika grupper i Google Drive. 

  

 

 

SÖK STUDIEMEDEL:  

  

1. Du gör en elektronisk ansökan via CSN:s hemsida www.csn.se  

  

2. Är du under 20 år får du studiebidrag utan ansökan. Om du ska bo på skolan kan 

du söka inackorderingstillägg hos CSN.  

  

3. Blanketter till inackorderingstillägg hittar du på www.csn.se  

 

  

 

 

http://www.csn.se/
http://www.csn.se/
http://www.csn.se/
http://www.csn.se/


 

TILL DIG SOM SKALL BO PÅ SKOLAN!  

  

Om du skall bo på skolan kan du komma lördagen den 17 augusti och 

söndagen den 18 augusti mellan 12.00 – 18.00. Om du väljer att komma den 

19 augusti så är receptionen öppen från kl. 8.00.  

  

Ta med sänglinne, handdukar, kudde och filt/täcke. 

Enkel köksutrustning finns i köken.   

  

NÄR DU KOMMER   

  

Gå till receptionen vid entrén i skolhuset.  

  

1. Hämta nyckel till ditt rum.  

  

2. Behöver du mer information om internatet kan du få detta av Lena 

Kristensson, skolans internatchef. Tel: 0418 – 44 60 47 eller 

lena@fridhemsfolkhogskola.se   

  

INTERNAT:  

Rökning är inte tillåten på internatet, varken på rummen eller i 

dagrummen, inte heller att ha något husdjur av hänsyn till allergiker.  

Det finns några lägenheter där man får ha djur.  

 

In- och utflyttningar sköts av internatchefen Lena Kristensson. 

Uppsägninsgstiden vid utflyttning före läsårets slut är 3 månader. 

Lunchen följer uppsägningstiden.  

         

        Vid studieavbrott gäller även 2 veckors uppsägning på maten. 

   

Flyttningsavgift:  

Flyttning inom internatet efter 5 september kostar 500 kr.  

  

HEMFÖRSÄKRING:  

Se till så att du har en gällande hemförsäkring. Skolans försäkring täcker 

inte dina ägodelar.  

  

STÄDNING:  

Du ansvarar själv för städning av ditt rum.  

Städmaterial finns i städskåpet i korridoren (dammsugare, hink,  

moppar, sopborste och skyffel mm.). Du köper själv medel till städning 

och diskning.  

 



Du köper också själv glödlampor och toalettpapper. Vid utflyttning 

skall rummet storstädas. Vid avflyttning skall särskild slutstädning 

göras enligt särskilda instruktioner annars utgår städavgift om minst  

3 000 kr. 

  

 

 

        TVÄTTSTUGA:  

Tvättmaskiner finns i Nordhems, Västhems och Östhems källare samt på 

Kvarngatan.  

  

 

POST:  

Posten finns att hämta i receptionen. Om du beställer paket se till så att 

det står ditt namn på paketet.  

 

Posten på Kvarngatan delas ut av Svalövs ordinarie brevbärare. Det 

ska inte stå skolans namn på post till Kvarngatan för då kommer den 

till skolan.  

  

ADRESS TILL ADRESSÄNDRING OCH FOLKBOKFÖRING:  

Om du bor inne på skolans internat så är adressen   

  

Ditt namn  

Rönnebergsvägen 10 t.ex  E, lägenhetsnummer t.ex 1101  

268 34 Svalöv  

  

Bor du på Kvarngatan skriver du  

  

Ditt namn  

Kvarngatan t.ex 30 E, lägenhetsnummer t.ex 1103  

268 33 Svalöv  

  

Lägenhetsnumret hittar du på karmen på ytterdörren till ditt rum eller lägenhet.  

  

         I SVALÖV:       

Det finns bankkontor, livsmedelsbutik, bibliotek och gym mm.  

Brev och paket kan du skicka från ICA.  

Har du behov av läkare så finns det en vårdcentral. Det finns också tandläkare om du 

behöver det.  

  

STUDIEAVBROTT:  

Vid studieavbrott under terminen debiteras du för uppsägningstiden av rummet och övriga 

kostnader. Vid studieavbrott efter den 15 september respektive 15 februari, betalas övriga 

resurs- och materialkostnader för hela terminen.  



  

De första dagarna kommer Du att få mer information om skolan, kursen, rutiner och 

annat av Din kontaktlärare.  

  

Övrig information hittar du på Fridhems folkhögskolas hemsida  

https://fridhemsfolkhogskola.se/ 

   

 

VÄLKOMMEN TILL FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA!  

https://fridhemsfolkhogskola.se/

