
 

 

 

 

Information om boende på skolan 
 
För elever med lång resväg finns det möjlighet att bo på skolans internat. Våra fritidsassistenter 
ansvarar för boendet och för att alla elever som bor där får en trygg boendemiljö.  
 
 
Kostnad för boendet: 3 800 kr/månad. Vid platsbrist tillämpas dubbelrum, kostnad 3 100 kr/månad. 
Dubbelrum tillämpas endast vid brist på rum. Det är enbart elever som har rätt till inackorderingsbidrag 
som har möjlighet att bo på skolans internat. Är ni intresserade av plats söker ni inackorderingsbidrag i 
er hemkommun redan nu.  
 
Hyran avser veckoboende söndag kl.17.00 – fredag kl.16.00 inklusive frukost, kvällsmat och 
kvällsmacka. Internatet är stängt fredag eftermiddag till söndag kväll. Undantag finns t ex om eleven 
har mycket lång resväg eller att eleven tjänstgör i skolans anläggningar under helg.  
 
 
Är ni intresserad av plats på skolans internat gör ni en anmälan på vår hemsida: 
http://rjl.se/Tenhultsnaturbruksgymnasium/Studera-och-bo-pa-skolan/Internatboende-och-fritid/ 
 
 
Inkvartering sker söndagen den 22 augusti mellan kl.17.00–18.30. Vi ska fortfarande hålla avstånd 
till andra. Därför ser vi helst att endast en vårdnadshavare följer med sin ungdom denna kväll. Kl.18.45 
är det samling i skolans matsal. Då ges förtydligande information om internatet och fritidsverksamhet. 
Denna information kan komma att ges i annan form. 
 
Inga djur får medtagas denna kväll. För att kvittera ut en nyckel till boendet, måste boendekontrakt 
vara undertecknat av såväl elev som vårdnadshavare. Boendekontrakt hittar du på skolans hemsida 
(finns även att få när eleven flyttar in).  
 
Om elev har behov eller önskemål om att bo i ett djurfritt boende ska detta anmälas till skolan i förväg. 
 
Skolan utgår från att vi kan erbjuda boende till alla som är berättigade till plats. Besked om boende 
förmedlas via mail veckan före skolstart då vår fritidspersonal är tillbaka. 
 
Vid frågor om internatet är ni välkomna att kontakta internat.tenhultsnbg@rjl.se eller ring 
fritidspersonalen tel. 070 429 05 15 alternativt skolans administration tel. 010-242 68 00.  
Skolan har helt stängt under vecka 28 – 31. Personal finns på plats fr.o.m. 12 augusti. 
 
 
 
_________________________ 
Anna Rosén, rektor 
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