Vad kostar utbildningen?
Terminsavgift: 1050€/termin
Utrustningsdeposit: 100€ (fås tillbaka om all skolans utrustning är hel efter året)
Boende på skolan: 170€/person/månad för delat rum och 190€/person/månad för enkelrum. I hyran ingår logi och
måltider under skoldagar (frukost, fika, lunch måndag-fredag). För rum med egen toalett och dusch tillkommer en
avgift om 20 €/månad.
Vad får du för terminsavgiften?
Utbildning, resa, boende samt mat under våra gemensamma resor med övernattning täcker terminsavgiften.
Kostnader som inte täcks av terminsavgiften är bland annat: Liftkort, fiskekort och hyra av personlig utrustning.
Förmåner:
Elever och personal vid Kronoby Folkhögskola får utan kostnad låna skolans friluftsutrustning efter genomgång av
säkerhet och skötsel under förutsättning att utrustningen återlämnas i minst lika bra skick som vid utlåningen.
Skolans utbildningar har alltid förtur till utrustningen. Skolans fordon och släpvagnar omfattas inte av denna förmån.
Som elev får du utan extra kostnad delta i skolans kortkurser, i mån av tid. Medborgarinstitutets föreläsningar är
också avgiftsfria.
Utrustningskostnader:
Under utbildningen behöver du personlig utrustning som kläder, sovsäck, liggunderlag, ryggsäck, topptursutrustning
(skidor/splitboard, stighudar, stavar o.s.v.), kängor m.m. Om du saknar det mesta i utrustningsväg så bör du räkna
med en kostnad på 1000 – 1800€
Studiestöd
* studiestöd 250 €
* bostadstillägg 89 €
Kolla dina stödförmåner på FPA:s tabell.
Du kan ansöka om studiestöd för studier på andra stadiet om du studerar vid en folkhögskola. I vissa fall inverkar
föräldrarnas inkomster på studiestödets storlek, läs mer HÄR
Sök med DEN HÄR BLANKETTEN
Du kan också ansöka om statsgaranterat studielån.
Bostadstillägg
Om du studerar på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola och bor på läroanstaltens internat har du rätt till
bostadstillägg (88,87 euro i månaden). Du hittar mer information (och RÄKNARE på http://www.kela.fi/web/sv/

Utrustningslista för Nordiskt friluftsliv
Höst
Vandringskängor
Ryggsäck stor ca 70-100 liter
Ryggsäck liten ca 30-50 liter
Sovsäck (-8 grader/ 3 säsongs sovsäck)
Liggunderlag
Regnkläder
Utekläder
Förstärkningsplagg (tjock fleecetröja, dunjacka eller dylikt)
Handskar
Mössa
Kompass
Pannlampa
Bestick, tallrik, kopp
Termos
Vattenflaska
Första hjälpen påse
Kniv
Solglasögon
Vattentät säck/säckar
Bensin Friluftskök (behövs inte vid start av utbildningen, finns att låna Trangia kök)
Kartfodral (mjuk plast)
Om du har egen klättrings-, paddlings-, eller fiskeutrustning kan du ta med den till skolstarten. Om du har en MTB
cykel är det bra om du tar med den.
Vinter (fixas under hösten)
Sovsäck för kallt bruk –25 grader
Topptursutrustning (telemark/randonee/splitboard, stighudar, stavar, pjäxor o.s.v.)
Stighudar
Skidglasögon
Varmt förstärkningsplagg
Varma kläder
Handskar
Mössor
Halsdukar
Listan ovan består av utrustning som ni kommer att behöva under året. Vårt råd är att inte köpa utrustning före du
startar på utbildningen, låna, hyr och prova dig fram. Det ni har hemma i garderoben klarar ni er långt med. Dock vill
vi lyfta fram den utrustning som vi anser hör till den viktigare och som ni kommer att ha störst användning för under
utbildningen (se tjock text).
Läs igenom schemat noggrant och kolla vilka aktiviteter vi kommer att göra under hösten/ våren. Om ni har egen
utrustning för någon aktivitet - ta gärna med den. Vid frågor angående utrustning kontakta oss gärna.

