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BOENDEINFORMATION:
ForshagaAkademin hjälper till att administrera boende för våra gymnasieelever.
Tillhandahållandet av elevboenden sker i samarbete med ForshagaBostäder AB (FABO).
Det boendealternativ skolan erbjuder är ombyggda tvåor eller treor som ligger i Forshaga och
Deje. Deje ligger ca 10 km norr om Forshaga och det är goda bussförbindelser mellan orterna.
Elever som bor i Deje får busskort.
Hyra ligger på ca 3350 kr per månad och person (med reservation för viss hyreshöjning).
Hyran är baserad på 9 månader med hyresfritt i juni, juli och augusti.
I hyran ingår värme, VA, el, slutstädning efter student.
I vissa lägenheter ingår bredband (i annat fall regleras hyran därefter).
I normala fall har eleven kvar samma studentboende under hela sin studietid.
Vi har fritidsvärdar som jobbar kvällar och helger under skolveckorna.
De finns för att skapa trygghet och hjälpa eleverna till en meningsfull fritid.
OBS! SKOLAN HAR INGET INTERNAT

LÄGENHETERNA:
Lägenheterna är basmöblerade och delas mellan
två alternativt tre elever som har varsitt sovrum
(med låsbar dörr), gemensamt kök och badrum.
Tillgång till gemensam tvättstuga finns.
Rummens storlek är från 12 m2.

MÖBLEMANG:
DETTA INGÅR:
- Skrivbord och stol
- Sänglampa
- Garderob (i sovrum)
- Bokhylla
- Köksbord + fyra stolar
- Kökslampa
- Slutstädning efter student

EXEMPEL PÅ MÖBLER SOM
INTE INGÅR I BOENDET:
- Säng + täcke + sängkläder
- Husgeråd
- Gardinstänger
- Dammsugare
- Micro
- TV
- Diskmaskin
- Persienner/rullgardin

ATT TÄNKA PÅ NÄR MAN
FYTTAR HEMIFRÅN:
Att flytta hemifrån är alltid en stor grej!
Det är förmodligen första gången som du ska bo utan
vuxna i hemmet. Därför är det viktigt att kolla upp
vissa saker innan flytten och fundera på hur man
klarar ansvar utan vårdnadshavare/vuxen i närheten.
FUNDERA PÅ FÖLJANDE:
- Hemförsäkring (inkluderas du i familjens hemförsäkring?)
- Matlagning
- Städning (skolan genomför regelbundet städvisitationer )
- Tvättning av kläder
- Komma i/ur säng på kvällar och morgnar

REGLER FÖR BOENDET:
Utdrag ur boendekontraktet (läs hela kontraktet på hemsidan)
- Rummet får inte disponeras på sommarlov,
höstlov, jullov, sportlov, påsklov och under praktiken,
såvida inte separat uppgörelse träffas med
boendeansvarig.
- Eleven måste lämna sitt boende senast dagen
efter sista skoldagen innan lov och eleven får inte
tillträde förrän tidigast en dag före första skoldag
efter lovets slut.
- Det är absolut förbjudet för samtliga elever och
gäster att vara berusade, att inneha, förvara, bruka
alkoholhaltiga drycker, narkotika eller andra
berusningsmedel i elevboendet och på elevboendets
olika gemensamhetsområden.
Urdruckna alkoholförpackningar får inte heller förvaras.
- Vid uppkomst av konflikt eller övriga problem ska
berörd elev/er, vårdnadshavare och skolpersonal
samverka för en lösning.
- Skolans fritidsvärdar har ALLTID rätt att komma in
i boendet.
- De enda husdjur som är tillåtet i studentboendet
är hundar. Max en hund/elev.
Då gäller ForshagaAkademins hundpolicy.

FAKTA OM FORSHAGA KOMMUN:
Forshaga är en kommun med ung befolkning och en levande
bygd, både i tätorterna och på landsbygden. De flesta av
invånarna bor i villaområden i orterna Deje och Forshaga.
Aktuell befolkningsmängd: 11 509 (Dec 2018)
Forshaga är en naturnära kommun som erbjuder mängder
av möjligheter till idrott, motion och friluftsliv. Forshaga har ett
bra utbud av service och på orten finns ett flertal butiker samt
bibliotek och restauranger. Källa: forshaga.se

IDROTT & FRITID I FORSHAGA KOMMUN:
Exempel på föreningar, faciliteter och träningsmöjligheter i kommunen:
* Alpint * Gymnastik * Simning * Skidor * Hundsport * Golf
* Handboll * Jakt & Sportskytte * Judo * MC & Bilsport *Ridning
* Tennis * Innebandy * Discgolf * Orientering * Musik * Teater

________________________

Mycket av skolans matriel för praktisk undervisning kan även lånas på kvällstid
för fritidsaktiviteter. Utöver detta finns även Fritidsbanken i Deje som lånar ut
saker gratis i lite längre perioder.

ELEVFÖRMÅNER:
Förmåner vi har just nu som är i samarbete med kommunen, företag och föreningar i närområdet:
* Gymbricka till Forshaga Atletklubb (100kr depostition)
* Gym/Bad i Deje badhus 2ggr/vecka (namn och legitimation i entrén)
* Reskassa till Värmlandstrafik (400kr/termin)
* Körskola med utgångsläge från Forshagaakademin (Karlstad Trafikskola)
* Rabatterade fiskekort i Örnäs (30kr)
* Skolan arrangerar flera olika aktiviteter, både gratis och till subventionerat pris.
Exempel på detta är en årlig skidresa till Trysil, resor till Boda Borg och Gustavsviks Äventyrsbad.

STUDENTEKONOMI:
Från och med kvartalet efter att eleven fyllt 16 år utbetalas studiebidrag.
Studiebidraget är på samma belopp som barnbidraget och utbetalas
under 10 månader per läsår den sista bankdagen i månaden fr.o.m.
september. Läs mer om studiebidraget på csn.se
Inackorderingsbidrag eller boendestipendium?
Sportfiskegymnasiet är riksrektryterande och du är därmed garanterad
inackorderingsbidrag.
Hundsport-, Äventyrsturism- eller Viltvårdsgymnasiet har riksintag och de
flesta elever har rätt till inackorderingstillägg. För de som inte har rätt till
inackorderingstillägg garanterar vi ett boendestipendium på motsvarande
belopp. Läs mer om detta på skolans hemsida.

