
Få minnen för livet
-bo på internat!



Vi erbjuder möjlighet till internatboende för 
elever som bor långt från skolan och inte 
kan pendla varje dag. Totalt finns det 128 
enkelrum uppdelade på 16 hus. Det finns 
även 32 dubbelrum uppdelade på två hus 
där du från årskurs 3 får bo i mån av plats. I 
varje hus finns ett gemensamt kök, vardags-
rum och duschrum. Toalett delar du med din 
hallgranne. Enkelrummen har en storlek på 
8,5 kvadratmeter som rymmer en viss fast 
inredning såsom skrivbord med tillhörande 
stol, säng, hyllor och en besöksstol. Du har 
full möjlighet att sätta din egen prägel på ditt 
rum med fina gardiner eller växter för att 
göra det extra hemtrevligt. 

På Internatet har du möjlighet att boka 
tvättstugan om du vill tvätta kläder, precis 
som om du bodde i egen lägenhet! Varje 
vecka har vi bestämda dagar med rullande 
städschema för de gemensamma och enskil-
da utrymmen som finns i huset. Er städning 

Boende i enkelrum: 3.600:- inklusive kost.  
Du söker själv inackorderingsbidrag hos din hemkommun. 

Boendet faktureras i efterskott.

besiktas sedan av husvärden. Efter dina år på 
internat kommer du alltså ha erfarenheten av 
bland annat sopsortering, tvätt och städ. 

Internatet är stängt över helgen och är en-
dast öppet efter skoltid. Vill du plugga ostört 
under skoltid är du varmt välkommen till 
biblioteket, eller varför inte till vårt tropiska 
växthus? Lektionerna börjar vid lunchtid på 
måndagar och slutar innan 14.00 på fredagar 
så att elever med lång resväg har gott om tid 
för resor till och från skolan.  

För att alla ska trivas på internatet krävs det 
att man visar hänsyn och respekt för sina 
grannar, samt att följa skolans gemensamma 
värdegrund. Vårt största uppdrag är att du 
känner dig trygg och att dina föräldrar vet att 
du är det, då internatboende är annorlunda 
än att bo hemma. Att bo på internat är ut-
vecklande och du kommer definitvt att skaffa 
dig både vänner och minnen för livet!

Boendet



Mycket av det vi lär ut handlar om att pro-
ducera mat för djur och människor. Vi lagar 
skolmaten i vår  KRAV-certifierade restau-
rang Ekologen och använder egenproduc-
erade råvaror, bland annat vårt eget nötkött 
från Nynäs  Gård. Mer än en tredjedel av den 
mat vi serverar är ekologisk. 

Restaurangen där alla mål serveras finner du 
i skolhuset nedanför internatet. 
I boendeavgiften ingår frukost, eftermid-
dagsfika samt middag. För alla elever som 
inte fyllt 20 år serveras lunch kostnadsfritt. 

Varje vecka anordnas handlingsresor till en 
mataffär om du ehöver något extra. Vi har 
även en varumaskin i fritidshuset där både 
godis, läsk och enklare maträtter finns att 
köpa. Du har möjlighet att laga eller baka 
något i köket som tillhör det huset du bor i!

Boendet För oss är maten viktig!

Fritidsaktiviteter
När skolan slutat för dagen och du beger 
dig till internatområdet finns det ett flertal 
aktiviteter att göra. Vårt fritidshus är öppet 
mellan klockan 16.30-22.00 måndag-tors-
dag. Här kan du spela spel, sitta och prata, 
plugga i “tysta rummet” eller spela TV-spel. 
I skolhuset kan du låna pingis- och biljard-
bord, eller varför inte använda gymmet i vår 
idrottshall? I idrottshallen kan du dra ihop ett 
gäng och spela innebandy, basket, bad-
minton eller volleyboll. Utomhus finns både 
kubb, pil, krocket, fotboll eller roddbåt att 
låna. Vår fina grillplats vid utkiken är också 
mysigt att ta sig till en vacker kväll!

Andra aktiviteter som grillkvällar, bränn-
boll, musik-quiz, kvällsridning, spa-, och 
djurhuskvällar anordas regelbundet. Vill du ha 
extra hjälp med dina studier finns läxhjälp att 
tillgå två gånger i veckan.
På internatet finns tre fritidsledare som 
arbetar eftermiddag och kväll. Sovande 
jour finns på plats fram till klockan 08.00 på 
vardagar. Vår personal finns på plats för att 
vid behov ge stöd och hjälp till dig som elev. 

De arbetar aktivt för att skapa en trygg och 
meningsfull fritid för alla boende. 

Om du vill lämna skolområdet efter skolans 
slut kan du ta skolbussen. Då behöver du 
beställa hämtning vid Tystberga trafikplats 
dagen innan av fritidspersonalen. Men vill 
du gå på fest, då måste du ha vårdnadsha-
vares godkännande som kommuniceras till 
fritidspersonalen. Under tiden du är boende 
på internatet har vi, tillsammans med dina 
föräldrar, ansvaret för dig - något vi värnar 
om! 



Ordningsregler
Inackorderingen förutsätter att eleven följer de regler som gäller skolans elevbostäder, så att han/
hon inte inkräktar på de övrigas rättigheter eller äventyrar deras trevnad eller hälsa. För att alla ska 
trivas på elevhemmet måste vi ta hänsyn och visa respekt för varandra, samt följa skolans gemen-
samma värdegrund. Att bo på elevhem/internat kräver ömsesidig tolerans och förståelse.  
Därför gäller följande ordningsregler:

• Mellan kl. 22.00 och 07.00 ska läs- och nattro råda.
• Besökande/gäster (icke boende på skolan) ska lämna skol- och elevbostadsområdet senast  
 kl. 22.00. Varje boende elev ansvarar för sina gäster, och att de följer de regler som gäller   
 på internatet.
• Om en gäst önskar övernatta ska tillåtelse först ges av ansvarig fritidsledare.    
 Övernattning inklusive frukost enligt gällande taxa.
• Elevhemmen ska alltid vara låsta, d.v.s. både under dag- och nattetid.
• All rökning är förbjuden på skolans område, inklusive hela internatet.
• Det är inte tillåtet att ta med husdjur till elevbostäderna.
• Öknaskolan har en policy och en handlingsplan för alkohol och narkotika. Det är absolut   
 förbjudet att uppträda berusad eller förtära, inneha och förvara alkohol, narkotika eller   
 andra droger inom skol- och elevbostadsområdet.
• Det är av synnerlig vikt att Öknaskolans regler gällande vapenhantering följs.
• Det är förbjudet att använda samt inneha knivar och andra farliga föremål på internatet   
 samt skolans område.
• Hyresgästen är skyldig att delta i husmöten.
• Avfall sorteras och lämnas vid miljöstationen.
• Fritidspersonalen har alltid rätt att kontakta föräldrarna, även om eleven fyllt 18 år under   
 tiden på Öknaskolan.
• Vid sjukfrånvaro från skolan ska inte eleven vistas på internatet utan åka hem. Vid akut   
 sjukdom följer fritidspersonalen med till sjukhuset, under förutsättning att personaltillgån  
 gen medger det. Föräldrarna kontaktas och ska ta sig till sjukhuset snarast.

Att tänka på
För att alla ska trivas på elevhemmet måste vi ta hänsyn och visa respekt för varandra, samt 
följa skolans gemensamma värdegrund. Att bo på internat kräver ömsesidig respekt, tolerans 
och förståelse för att inte äventyra varandras trevnad eller hälsa.

Under sommaren önskar vi som fritidsledare på internatet, att de elever som planerar att bo 
här, övar på att:

• Respektera andra och visa hänsyn
• Alltid plocka undan direkt efter sig
• Handdiska och göra rent diskbänken och arbetsytor
• Kunna städa en toalett ordentligt
• Sopsortera
• Sortera tvätt och kunna hantera en tvättmaskin
• Dammsuga och torka golv
• Personlig hygien
• Byta sängkläder minst 1 gång/månad 



Ordningsregler

Att tänka på

Kontakt
Föräldrar och elever kontaktar samordnare Lisa Schöman för information. Efter 
kontorstid, vänligen kontakta fritidspersonalen.

LISA SCHÖMAN
Samordnare
070 227 68 89
ann-louise.schoman@oknaskolan.se

KANSLI 
Ekonomi & Administration 
0155 26 48 00 
kansli@oknaskolan.se


