Internatavgifter 2019/2020

Internatavgift
Avgiften avser kostnaderna för kost och logi på internatet samt en del utflykter och aktiviteter
som presenteras nedan. Vi erbjuder fyra olika boendeformer. Boende på internatet i enkelrum,
dubbelrum eller trippelrum samt boende i värdfamilj.
Internatavgiften för läsåret 2019/2020:
 95 600 SEK för enkelrum på internatet
 83 200 SEK för dubbelrum på internatet
 83 200 SEK för trippelrum på internatet
 83 200 SEK för enkelrum hos värdfamilj
Internatavgiften betalas i sin helhet vid skolstart, terminsvis alternativt kvartalsvis uppdelat på
fyra (4) inbetalningar. En administrativ avgift på 1000 SEK tillkommer vid fyra (4) inbetalningar.
Vårdnadshavare/föräldrar ansvarar ytterst för all betalning av såväl internatavgift som
aktiviteter och andra kostnader som eleven bokar och debiteras, även i de fall eleven är myndig
vid antagning eller uppnår myndighetsålder under skoltiden. I de fall ett företag eller
organisation är betalningsansvariga för internatavgiften skall detta skriftligt intygas av
densamma, genom mail till info@ssn.or.ke. Vi förbehåller oss rätten, enligt lag, att ta en
kreditupplysning.
Erbjuden plats på internatet eller för boende i värdfamilj bekräftas genom att göra en
förskottsinbetalning motsvarande 20% av internatets årsavgift. När beloppet är skolan tillhanda
är platsen reserverad. Faktura skickas till angiven mailadress.
Avbruten vistelse på internatet:
Elev som lämnar internatet under pågående termin, betalar full avgift för terminen (d.v.s. halva
årsavgiften) dessutom tillfaller inbetalat förskott skolan. Elev som önskar avsäga sig sin plats för
nästkommande termin måste göra det skriftligt senast 1 juni för HT respektive 1 november för
VT för att undslippa betalningsansvaret för kommande termin, inbetalat förskott återbetalas
inte.
I internatavgiften ingår följande:
Boende i enkelrum, dubbelrum, trippelrum eller i värdfamilj. Rummen är basmöblerade med
säng, sängbord, skrivbord, stol, bokhylla och garderob. Sänglinnen och handdukar finns på
plats. Dusch och toalett finns i samtliga korridorer och delas av eleverna. Det finns Wifi på
samtliga rum och på skol- och internatområdet.

Eleverna har tillgång till internatets gemensamma utrymmen såsom elevköket, Zebra- och
Giraffrummet där storbilds-TV, projektor, musikanläggning samt tv-spel finns. Det finns även
gemensamma utrymmen utomhus t ex i anslutning till poolen. Eleverna har naturligtvis även
tillgång till skolans pool, pingisbord, tennisbanor, volleyboll- och basketplan samt de generösa
grönområdena.
Samtliga måltider, förutom skollunch som ingår i skolavgiften, ingår i alla boendeformer.
Maten på skolan utgår från svensk mattradition med afrikanska och internationella inslag och
serveringen sker i matsalen.
Skolan har kompetent personal dygnet runt. Förutom internatvärdar och föreståndare finns
sjuksköterskan tillgänglig på vardagsförmiddagar.
Vi har hög säkerhet på hela skolområdet som är ett inhägnat område med vakter, larm,
säkerhetskameror och elstängsel. Skolan har också egen brunn och generator som används vid
brist på el och vatten.
Följande aktiviteter ingår i internatavgiften:
 Transfer till och från flygplatsen i samband med läsårets början och slut.
 Välkomstprogram i samband med skolstart
 Kustresa på höstlovet (vissa frivilliga aktivitetskostnader tillkommer såsom dykcertifikat)
 Transport till en del av de utflyktsmål vi besöker samt närbelägna köpcentrum när
chaufför finns tillgänglig fredagar och lördagar. I möjligaste mån sker alla transporter
med skolans bussar.
Övriga kostnader som tillkommer (observera att detta är ungefärliga priser)
 Anmälningsavgift 1700 SEK
 Flygbiljett tur och retur (ca 8000 SEK)
 Hälso-och sjukvårdsförsäkring för hela studietiden (ca 5000 SEK)
 Vaccination (1500 SEK beroende tidigare vaccinationer)
 Visum 50 USD i kontanter(3 månaders turistvisum vid ankomst)
Kostnader som tillkommer för frivilliga aktiviteter och utflykter (observera att detta är
ungefärliga priser)
 Helgutflykter med en övernattning t.ex. Nakuru, Lake Naivasha, Hellsgate (300-600 SEK)
 Kortare dagsutflykter (100-300 SEK)
 Mt.Kenya, 5 dagar (4 000 SEK)
 Påskresa till Uganda & Rwanda, 10 dagar (13 000 – 15 000 SEK)
 Externa sportaktiviteter t.ex. ridning, golf, tennistränare, boxning (150 SEK/tillfälle)
 Fria aktiviteter på skolan (200 SEK/per termin)
 Deltagande i fotbollsturnering (1 300 SEK)

Obs! Vid sen avbokning av deltagande i av internatet organiserade aktiviteter utgår en avgift för
att täcka kostnader för planering och bokning.
Svenska Skolan i Nairobi reserverar sig för eventuella fel i information och vi förbehåller oss
rätten till eventuella förändringar i programutbud och annat utbud. Eventuella förändringar
kommer att aviseras.

