Studiefinansiering och boende

Ekologisk och gestaltande trädgårdsutbildning, 1 år
Studiestöd
Som svensk medborgare och som studerande vid Capellagården är du berättigad
till statligt studiestöd via CSN. Du kan också söka merkostnadslån från CSN för
terminsavgiften För Trädgårdsutbildningen utgår studiestöd från gymnasiekvoten.
Om du är osäker på hur många terminers studiestöd du har förbrukat skall du kontakta CSN för besked.
http;//www.csn.se/
Studietillhörighet
Myndigheten för Yrkeshögskolan är tillsynsmyndighet för Capellagårdens utbildningar. Utbildningarna klassificeras som Konst och Kulturutbildningar.
http://www.myh.se
http://www.konstkulturutbildning.se
Stipendier
För annan finansiering av studierna finns också möjligheten att söka stipendier och
fondmedel från din hemkommun och från nationella bidrags- och stipendiefonder.
För studerande på Capellagården finns möjlighet att söka stipendium från exempelvis Stiftelsen Siv och Carl Malmstens minne.
http://www.stipendier.se/
http://carlmalmsten.se/
Boende på skolan
Du som blir antagen till någon av skolans utbildningar erbjuds att bo i något av Capellagårdens elevrum. Rummen är av enkel standard och är belägna i stugorna i
pensionatsbacken och i skolans mangårdsbyggnader. Varje hus med sin alldeles
egen karaktär och historia.
Rummet hyrs möblerat och är utrustat med en säng, täcke och kudde (om du vill får
du ta med eget), skrivbord, stol, spegel och garderob eller byrå. Allt förbrukningsmaterial som tvättmedel, diskmedel, tvål, toapapper med mera ansvarar boende
själva för. De gemensamma ytorna delar ni som bor i huset vilket inkluderar toalettoch duschrum, kök med tillhörande porslin och köksredskap samt tvättstuga. Utöver
detta finns allrum och vedeldad bastu på skolan.
Rummen varierar i storlek; ett litet rum är 6 till 10 m2, normalrum är 10 till 15 m2,
stort rum är större än 15 m2. Storleken på rummet samt om det är egen toalett eller
ej avgör månadshyran.
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Skolans elevrum uthyres läsårsvis. För de som bor på Capellagården men som under terminen önskar byta till boende utanför skolan gäller en uppsägningstid om 1
månad. Vi tar ut en depositionsavgift om 500 kr för ditt rum. Denna summa är en
pant och återfås efter godkänd slutstädning vid utflyttning.
Boende- och matkostnader faktureras månadsvis och betalas i förskott första veckan varje månad. Hyran inklusive helpension (frukost, lunch, middag) löper från
4500 kr till 5600 kr beroende på rummets storlek.
Studerande som har ett privat boende utanför skolan men som önskar utnyttja
skolans tvättstugor betalar 200 kr per månad.
Måltider
Capellagården har ett eget kök som är KRAV-certifierat. Det finns såväl husmanskost som vegetarisk eller vegansk kost att välja mellan.
För boende på skolan är frukost, lunch och middag obligatoriskt och därför inkluderat i hyran. Måltider serveras måndag till och med fredag med uppehåll under helgoch lovdagar. Lördag och söndag lagar du din egen mat i köket i ditt boende,
kanske tillsammans med de övriga i huset.
Boende utanför skolan är varmt välkomna att köpa måltider. Vi tillämpar ett kupongsystem och betalning sker på plats. Studerande som bor på skolan har lägre pris
per måltid än studerande som köper enstaka måltider.
Boende på Capellagården som genom studieresa eller långvarig sjukdom ej vistas
på Capellagården medges en viss måltidsreduktion under förutsättning att köket
och expeditionen har meddelats.
Mat serveras vardagar i Capellagårdens matsal, Vingårdssalen. All beredning och
tillagning av såväl frukost, lunch och middag sker i skolans kök. Är du matallergiker
anmäler du detta till info@capellagarden.se. Måltiderna servers följande tider:
Frukost
Fika (tis, tor)
Lunch
Middag

07.15 – 08.00
10.00 – 10.30
11.45 – 12.30
16.30 – 17.15
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