Ansökan om boende på Nordvik 2019/2020
Du har här möjlighet att välja vilket boende du önskar.
Jag vill att du skickar in din ansökan så att vi har den senast vecka 31.
Jag kommer att samla ihop ansökningar under V.32 och fördela de rum som finns lediga utifrån dina önskemål.
Jag meddelar under V.32, via mejladressen ni lämnar nedan, vilket rum och boende du blivit tilldelad.
Jag vill att du även skriver om du planerar att ha din häst/hund här på Nordvik, i ansökan nedan.
Under upptaktsveckan får inga djur följa med till Nordvik.
Hyresavtal och nyckel till rummet får du av mig när du kommer till Nordvik första dagen vid skolstart/upptaktsvecka.
Du och dina föräldrar ska tillsammans läsa igenom och underteckna avtalet för att lämna det till Mia Forsberg senast fredag
vid upptaktsveckans slut.
Hyresbeloppet är en läsårsavgift uppdelad i 9 betalningsperioder som betalas med samma summa vid varje månads slut
september – maj.
I hyresbeloppet ingår frukost, eftermiddagsfika, middag, kvällsfika och rumshyra.
I läsårsavgiften är det medräknat att du kommer att vara borta från skolan en del, det görs därför inget hyresavdrag för
frånvaro vid APL, ledighet eller sjukdom. Lunch är alltid gratis för ungdomselever på gymnasiet.
Du kan läsa mer om boendets policy, hästpolicy och hundpolicy på vår hemsida www.naturbruk.net
Har Du funderingar ring Mia Forsberg 070 / 820 01 09.
Skicka din ansökan till:
Nordvik Utbildning AB
Nordvik 108
87298 Noraström
Märk kuvertet med
”boendeansökan”……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… SKRIV DITT VAL I HÖGRA SPALTEN, 1 för förstahandsval, 2 för andrahandsval.
Mitt val
Häst/Hund
Boende
Nya elevhemmet
Enkelrum
Nya elevhemmet
Dubbelrum
Solen
Lägenheter

Hyra

1:a och 2:a hand

3880: -/mån

Toalett på rummet

3655: -/mån

Toalett på rummet

3980:-/mån.

Gemensam toalett

Övriga önskemål: (t ex om du vill bo tillsammans med någon speciell kompis i dubbelrum el lgh).

Elevens Namn:
Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Personnummer:

Personnummer:

Adress:
Postnummer o ort:
Mobilnummer:
Mejladress:

