Boende på skolan
Bäckedal har två hus på skolområdet för studerandeboenden. Sammanlagt finns 45 rum fördelat på
fyra uppgångar. Varje uppgång har 8-12 enkelrum, ett dagrum och ett litet pentry som är utrustat
med kylskåp, mikro, vattenkokare och porslin. I boendet finns duschar i källaren toaletter i korridoren
och handfat på rummet. Varje uppgång har egen tvättstuga.
Rummen är inredda med:
Säng, täcke kudde
Skrivbordslampa
Golvlampa
Sänglampa
Sängbord
Skrivbord
Stol
Byrå
Fåtölj
Gardiner
I hyran ingår även lakan, handduk och badlakan.
Servicepersonal städar toaletter, korridorer, trapphus samt duschar och TV-rum en gång/vecka. Ditt
rum städar du själv. Servicechefen eller annan servicepersonal på skolan äger rätten att vid behov gå
in i rummen för att se över slitage och hygien. Detta sker tillsammans med hyresgästen.
Den studerande kan ta emot en tillfälligt boende gäst i sitt eget rum, under max tre nätter. Då de små
pentryna inte är tänkta för matlagning erbjuder skolan ett förmånligt paketpris på måltider för
gäster.
Du kan inte ta med egna möbler, men textilier som överkast och mattor kan du självklart ta med dig.
Det är totalt rökförbud i boendet och skolans alla lokaler.
Hyresgästen förbinder sig till att inte förtära alkohol och /eller använda droger i det förhyrda rummet
eller i för skolan gemensamma lokaler samt i övrigt följa skolans strävan mot en alkohol- och drogfri
studiemiljö.
Djur är inte tillåtet på skolan.

Hyra
När man bor på internatet betalar man för helinackordering. Det innebär att man får frukost, lunch,
middag och kaffe alla dagar i veckan dock inte vid s.k. röda dagar (högtider). Under lov serveras inga
måltider och avdrag har därmed gjorts på inackorderingsavgiften.
Du ka läsa er o boe dekost ader u der flike ”Att bo på skola ”.

Boende utanför skolan
Skolan kan erbjuda boende i ett närliggande hus, Sörgårdsgatan, med plats för 4-5 personer.

I huset, som är möblerat har man ett eget rum, dubbelrum finns. Man delar kök, vardagsrum, toa och
dusch. Du kan inte ta med egna möbler, men textilier som överkast och mattor kan du självklart ta
med dig. Täcke och kudde finns, du behöver dock egna lakan och handdukar.
Bor du i huset lagar du din egen mat, köket är fullt utrustat.
Djur är ej tillåtna i huset.

Försäkring.
Alla elever på skolan är olycksfallsförsäkrade. Försäkringen täcker inte tillhörigheter så en
hemförsäkring är bra att ha om man bor på skolan eller på Sörgårdsgatan.
Läs hyresavtalet med allmänna och särskilda villkor här.

