
Prislista Studerande läsåret 2023-2024
(från 2023-07-01)

A. Grundavgift för samtliga studerande
Undervisning vid folkhögskola är avgiftsfri. För att täcka kostnader för studerandeförsäkring, kopierat 
material som delas ut som ett led i undervisningen (t.ex. kompendier), personlig utskrifts- och 
kopieringsrätt, visst förbrukningsmaterial samt för vissa studieresor kopplade till kursen tas en 
grundavgift ut.  Av försäkringsskäl måste grundavgiften vara inbetald innan studierna påbörjas. 

Samtliga studerande (heltid/deltid/distans) 500 kr per termin
Försäkring 75 kr Utskrifter 100 kr

Resor/kompendier 285kr Material 40 kr

(varierande fördelning på olika kurser)

B. Heltidsstuderande som bor på skolan
Helpension kursdagar, tillgång till internet på rummet ingår.

A-boende. Rum, egen toalett/dusch 6,050 kr per 4-veckorsperiod
- boende 2,900 kr
- mat 3,150 kr

A-boende. Rum large, egen toalett/dusch 6,100 kr per 4-veckorsperiod
- boende 2,950 kr
- mat 3,150 kr

A-boende. Rum X large, egen toalett/dusch 6,130 kr per 4-veckorsperiod
- boende 2,980 kr
- mat 3,150 kr

B-boende. Rum, egen toalett/dusch i korridoren 5,730 kr per 4-veckorsperiod
- boende 2,580 kr
- mat 3,150 kr

C-boende. Rum, delad toalett/dusch 5,390 kr per 4-veckorsperiod
- boende 2,240 kr
- mat 3,150 kr

C-boende. Rum, X large  delad toalett/dusch 5,480 kr per 4-veckorsperiod
- boende 2,330 kr
- mat 3,150 kr

Internatavgiften faktureras under 8 månader, september - april. Observera att avgiften ovan
avser en 4 veckors period. Grundavgift enligt punkt A tillkommer.

Gäst på elevrum* 0 kr för en period per månad om högst 3 nätter
Gäst på elevrum from 4:e natten/månad 80 kr per natt
Hyra av madrass (inkl. täcke och kudde) 100 kr per tillfälle
Hyra av sänglinne och handdukar 100 kr per tillfälle
*) Boende i elevhem får ha övernattande gäst högst tre nätter per månad. En förutsättning är att först meddela husmor 
och få tillåtelse av övriga boende i samma hus. Betalning via faktura eller Swish



C. Heltidsstuderande som inte bor på skolan (skolförlagd utb.)
Fm fika alla skoldagar samt fika och mat vid gemensamma aktiviteter så som utflykter, avslutningar 
och temadagar ingår i avgiften. Även kaffe efter lunchen i Tingsan ingår.

2,100 kr hösttermin
2,500 kr vårtermin

Grundavgift enligt punkt A tillkommer.

Valfritt tillägg: mat helpension skoldagar 3 150 kr per 4-veckorsperiod

D. Kyrkomusikerutbildning distans 50%
Helpension kurshelger med boende i första hand i enkelrum. Delat boende kan förekomma. Sänglinne 
och handdukar ingår. Kom ihåg att avboka om du inte deltar en helg.

Kurshelger fredag middag – söndag kvällsfika

- hösttermin   4 helger  - boende 2,940 kr Totalt 4,280 kr
 - mat 1,340 kr

- vårtermin   5 helger  - boende 3,920 kr Totalt 5,710 kr
 - mat 1,790 kr

- vårveckan  - boende 2,940 kr Totalt 4,280 kr
 - mat 1,340 kr

Kurspaket faktureras och skall vara betald innan första kurstillfället. Grundavgift enligt punkt A tillkommer. 
Vistelse före eller efter kurshelgen kan köpas till separat enl pris punkt F. 
Väljer du att inte boka paket för hela terminen utan bokar enstaka vistelse gäller hotellets ordinarie priser. 
Detsamma gäller för vårveckan; väljer du att inte boka paket för alla dagar gäller ordinarie priser.

E. Beroendeterapeututbildning distans 100%
Helpension kurshelger med boende i enkelrum. Sänglinne och handdukar ingår.

Kurshelger fredag fm fika – söndag lunch

- hösttermin   3 helger  - boende 2,940 kr Totalt 4,280 kr
 - mat 1,340 kr

- vårtermin   3 helger  - boende 2,940 kr Totalt 4,280 kr
 - mat 1,340 kr

Kurspaket faktureras och skall vara betald innan första kurstillfället. Grundavgift enligt punkt A tillkommer. 
Vistelse före eller efter kurshelgen kan köpas till separat enl pris punkt F. 
Väljer du att inte boka paket för hela terminen utan bokar enstaka vistelse gäller hotellets ordinarie priser. 

F. Antagningsdagar / Prova på-detagare/ Medföljande / Resurs
/ Extra natt vid skolans distanskurser natt före eller efter vid bokat kurspaket
Helpension. Sänglinne och handdukar ingår.

Boende i enkelrum 700 kr kr per dygn

Följande måltider ingår:
frukost – förmiddagsfika – lunch – middag – kvällsfika

Kom i håg att avboka ditt rum om du får förhinder eller inte kommer att utnyttja det!



G. Borttappad nyckel och tagg samt Städning 
Kostnad för bortappad nyckel 450 kr  
Kostnad för borttappad tagg 250 kr  
Städning av internatrum 1,500 kr  
Kostnad borttappad bilnyckel 1,000 kr
Kostnad borttappad sladd t släp 400 kr

Städning kan bokas via husmor och betalas via faktura. Om ditt rum inte blir
godkänt vid avsyning och du har lämnat skolan faktureras du städning av internatrum.

H. Matkuponger och enstaka fikatillfällen
Kuponghäfte 10 lunch/middag 750 kr
Frukost / förmiddags-/kvällsfika kuponghäfte 10 st 375 kr

I. Motorvärmaruttag
Parkering med motorvärmaruttag 450 kr per läsår

350 kr per termin
100 kr per vecka

50 kr per dygn
Avgiften betalas i förskott. 

J. Fordon och släp
Bil (inkl. drivmedel) 35 kr per mil
Buss (inkl. drivmedel) 50 kr per mil
Släp 120 kr per dygn

K. Kopiering/Utskrifter
Kopiering/utskrifter svartvitt 100 kr för 50 kopior

3 kr styck
Kopiering/utskrifter färg 180 kr för 50 kopior

5 kr styck

Med reservation för ändringar


