Internatboende
I internatet bor du tillsammans med andra
studerande. Boendet kan jämföras med ett
kollektivboende eller gruppboende. Internatet
är inte en privatbostad utan ingår som en
naturlig
och
integrerad
del
av
skolverksamheten vid Mellansels folkhögskola!

Studera och bo på skolan
I vår antagningsprocess hanterar vi två skilda
processer, till den sökta utbildningen och till
internatboendet. Det finns ingen garanti att
den som antas till utbildning också beviljas
boende i våra internatet, dels för att vi har
väsentligt färre rum än utbildningsplatser, dels
för att vissa av rummen är kopplade till en viss
utbildning, dels för att det finns särskilda krav
för att få bo på internatet.
För att få bo på vårt internat
- ska du klara eget boende, endera själv eller
med hjälp från våra assistenter.
- ska du vara antagen studerande vid skolan
eller personal anställd av skolan.
- acceptera våra Trivselregler och särskilda
regler för boende på internatet.

Bo med funktionsvariation
Om du har en funktionsvariation och behöver
hjälp på fritiden eller i boendet, ska du söka
det stöd du behöver genom din hemkommun.
När stödet är beviljat tillser vi att det blir en
integrerad del av vår verksamhet så att du får
alla dina behov uppfyllda. Våra assistenter
hjälper dig så att hela din vistelse hos oss blir
trivsam för dig, både i skolan och på internatet.
Alla som arbetar i skolverksamheten och
boendet
är
anställda
av
Mellansels
folkhögskola och ingår i den helhetslösning vi
erbjuder. Personalen känner till skolans hela
verksamhet och samarbetar inom vårt
kollegium, har huvudnycklar till alla lokaler och
har tillgång till all utrustning och skolans
fordon. Det gör att du alltid kan få den hjälp du
behöver.
På vårt internat finns 7 eller 8 enkelrum i varje
hus. De gemensamma utrymmena, dagrum
och pentry, är anpassade för detta antal.

För dig med
behov av stöd

Vi har många deltagare som har behov av
stöd. Det betyder att stödinsatserna måste
samordnas noggrant. De som utför insatserna
blir också en del av dynamiken i kollektivet och
påverkar alla boende. Vi strävar efter att du
ska kunna känna dig trygg såväl i skolan som i
boendet.

Personlig assistans
Om du har personlig assistans tillser vi att du
inom ramen för vår helhetslösning får
assistenter som du trivs med. Kanske har du
sedan tidigare en assistent som du vill ska
följa med? Då undersöker vi, tillsammans med
kommunen eller ditt assistansbolag, om
anställningen kan föras över till Mellansels
folkhögskola så att din assistent blir en del av
vårt arbetslag och vårt integrerade arbetssätt. I
våra anställningsavtal ger vi bra villkor och
följer tillämpliga lagar, t.ex. arbetstidslagen och
kollektivavtal.
Om du har ett omfattande assistansbehov
med många assistenter kan det tänkas att det
integrerade gruppboende vi erbjuder i skolans
verksamhet inte fungerar bra, vare sig för dig
eller övriga boende. Då rekommenderar vi
egen lägenhet. Du kommer till skolan och
deltar i undervisningen varje dag men sköter
boende och fritid på egen hand.

Har du frågor
Kontakta oss gärna:
Skolkurator: Elin Jonsson 070-518 57 46
elin.jonsson@mfhs.se
Tf Rektor: Tomas Sundin 0661-65 44 07
tomas.sundin@mfhs.se

