
 
                                      

 

Bo på internat mitt i Höga Kusten. 

Här ska vi ha det bra, känna oss trygga och säkra, umgås och knyta vänskapsband för livet. 

Här tycker vi att det är viktigt med en meningsfull fritid och en balans mellan avkoppling och 

aktivitet. 

Här utvecklas vi genom att ta ansvar, vi visar hänsyn, här vågar vi tänka självständigt och vi 

vågar prata om det vi känner. 

Vi strävar efter gemenskap och samarbete, vi utvecklar vår sociala kompetens tillsammans 

med andra. Vi vill att ungdomar och vuxna tillsammans utvecklas i hållbarhet på alla plan. 

Skolan har nolltolerans mot droger och alkohol. 

Information om Nordviks boende för studerande på gymnasiet. 

 

 
Rum i NYA elevhemmet. 

Hyresavtalet gäller från skolstart (inflyttningsdatum) till läsårets slut. 

Hyresbeloppet är en läsårsavgift uppdelad på nio, lika stora, betalningsperioder och 

debiteras månadsvis i förskott för perioden september – maj. 

I hyresbeloppet ingår kost och rumshyra, men inget avdrag görs för frånvaro vid APL, 

ledighet, sjukdom eller liknande. 

Hyresavtalet skrivs med vårdnadshavare.  

Det innebär att vårdnadshavare är betalningsansvarig och har ansvar för sitt barn och 

boende/rum till dess hen avslutat sina gymnasiala studier. 



28 rum med egen toalett varav två av rummen är dubbelrum. Gemensamt kök/vardagsrum.  

Tvättstuga och dusch i källaren. 

Pris: Enkelrum 3980 kr/mån inkl alla måltider under veckodagar. 

         Dubbelrum 3755 kr/mån inkl alla måltider under veckodagar. 

 

                                                                           
___________________________________________________________________________ 

 

 
Solen och Månen 

Rum i lägenhet. 

 

Hyresavtalet gäller från skolstart (inflyttningsdatum) till läsårets slut. 

Hyresbeloppet är en läsårsavgift uppdelad på nio, lika stora, betalningsperioder och 

debiteras månadsvis i förskott för perioden september – maj. 

I hyresbeloppet ingår kost och rumshyra, men inget avdrag görs för frånvaro vid APL, 

ledighet, sjukdom eller liknande. 

Hyresavtalet skrivs med vårdnadshavare.  

Det innebär att vårdnadshavare är betalningsansvarig och har ansvar för sitt barn och 

boende/rum till dess hen avslutat sina gymnasiala studier. 



Lägenhet med fyra enkelrum, gemensamt kök/vardagsrum, två toaletter, en dusch, 

grovingång med torkskåp och balkong/altan. 

Gemensam tvättstuga i Solens källare. 

Pris: 4080 kr/mån/rum inkl alla måltider under veckodagar. 

 
___________________________________________________________________________ 

Rum i Synvillan (inga bilder). 

 

Hyresavtalet gäller från skolstart (inflyttningsdatum) till läsårets slut. 

Hyresbeloppet är en läsårsavgift uppdelad på nio, lika stora, betalningsperioder och 

debiteras månadsvis i förskott för perioden september – maj. 

I hyresbeloppet ingår kost och rumshyra, men inget avdrag görs för frånvaro vid APL, 

ledighet, sjukdom eller liknande. 

Hyresavtalet skrivs med vårdnadshavare.  

Det innebär att vårdnadshavare är betalningsansvarig och har ansvar för sitt barn och 

boende/rum till dess hen avslutat sina gymnasiala studier. 

Gemensamt kök/vardagsrum.  

Tvättstuga och dusch i källaren på Nya. 

Pris: Enkelrum 3780 kr/mån inkl alla måltider under veckodagar. 

          

 


