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Avgifter för internatelever - från och med vårterminen 2023

(Kronor) Veckointernat
SSHL

Traditionell
Heltids-
internat

Svenska och
utlandssvenska elever

308 500 341 500 398 500

Elever med utländskt
medborgarskap

408 500 442 500 499 500

Vårdnadshavare som har fler än ett barn inskrivet på internatet får internatavgiften
reducerad enligt tabell nedan. Prisreduktion erhålls från det att ytterligare ett barn
skrivs in och kvarstår fram tills dess barnet lämnar internatet.

Som syskon ses barn med samma efternamn eller barn med olika efternamn som är
skrivna på samma folkbokföringsadress.

Reducering av internatavgift sker med följande procent (%):

Barn 2 Barn 3 Barn 4 Barn 5

5% 10% 15% 20%

Övriga avgifter

Internatelev (kronor)

IB MYP 3-4 28 500

IB MYP 5, IB DP* och IBCP - BAHM* 35 200

Ansökningsavgift 2 500

Registreringsavgift 15 000

*Examinationsavgift tillkommer under sista terminen i årskurs 3.
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Ansökningsavgift om 2 500 kr inbetalas samtidigt med ansökan på bankgiro 142-9000.
Vid betalning från utlandet används skolans IBAN kontonummer SE25 5000 0000 0525
0101 6629 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),106 40 Stockholm. SWIFT/BIC
ESSESESS. Behandling av ansökan kan ske först sedan ansökningsavgift inbetalats.
Avgiften är inte återbetalningsbar.

Registreringsavgift
En registreringsavgift om 15 000 kr inbetalas senast en månad efter antagningsbesked.
Avgiften utgör betalning för uppstart av internat genom administration, installation och
förberedelser inför internatboende, hantering av ev. specialkost och skoluniform med
tillbehör. Avgiften inbetalas på bankgiro 142-9000. Vid betalning från utlandet används
skolans IBAN kontonummer SE25 5000 0000 0525 0101 6629 Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ),106 40 Stockholm. SWIFT/BIC ESSESESS. Avgiften är inte
återbetalningsbar.

Studiehjälp för gymnasieelever
Statlig studiehjälp utgår i form av studiebidrag och inackorderingstillägg.

Studiebidrag
Studiebidraget uppgår för närvarande till 1 250 kr/mån. Bidraget utgår fr.o.m. kvartalet
efter det att eleven fyller 16 år och längst t.o.m. vårterminen det år eleven fyller 20 år.
Studiebidrag utbetalas utan ansökan. Utländska medborgare måste ansöka om
studiebidrag varje läsår. För mer information, se www.csn.se.

Inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg från CSN kan beviljas elev som är svensk medborgare. Blankett
finns på administrationen och www.csn.se. Inackorderingstillägget söks varje läsår och
beviljas huvudsakligen i följande fall:

● utbildningen saknas på hemorten
● eleven har inte blivit antagen till motsvarande utbildning på hemort
● elevens föräldrar är bosatta utomlands
● om det finns särskilda skäl

Studiehjälpsärenden handläggs av Studiestödsnämnden, www.csn.se

Bidrag för grundskoleelever
Barnbidrag lämnas t.o.m. det kvartal under vilket eleven fyller 16 år.
Förlängt barnbidrag lämnas fr.o.m. kvartalet efter det att eleven fyllt 16 år. Förlängt
barnbidrag lämnas t.o.m. den månad eleven slutför sina studier i grundskolan.
Barnbidragen betalas ut av försäkringskassan varje månad. En förutsättning för att
erhålla barnbidragen är att eleven är svensk medborgare och någon vårdnadshavare är
bosatt i Sverige.
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Stipendier
Möjlighet till stipendier framgår av särskild information vilken tillhandahålls av skolan
eller på sshl.se.

Studieavtal
Sedan elev formellt antagits av antagningsnämnden upprättas studieavtal mellan skolan
och elevens målsman.

Försäkringar
Skolan har en kollektiv elevförsäkring som omfattar olycksfallsskada under såväl skoltid
som fritid och lov. För internatelever har skolan tecknat en hemförsäkring som gäller om
elev saknar egen hemförsäkring. I denna försäkring ingår även en reseförsäkring för
elever som är anslutna till nordisk försäkringskassa.

Internationell elev måste själv teckna sjukförsäkring och reseförsäkring.

Fakturering
Fakturering av skolavgiften sker två gånger per läsår. Betalning för höstterminen ska
vara Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket tillhanda senast den 30 juni och för
vårterminen senast den 30 november.

Fakturering sker med hälften av årsavgiften vid respektive faktureringstillfälle. Vid sen
betalning utgår dröjsmålsränta. Vid utebliven betalning överlämnas ärendet till inkasso.
Inkassorutiner utföres av inkassoföretaget Intrum.

Examinationsavgift, IB
Den examinationsavgift som erläggs till International Baccalaureate Organization IBO
för respektive elev i årskurs 3 debiteras respektive målsman i samband med fakturering
av vårterminens faktura.

Personliga utgifter
För elevers personliga utgifter och utgifter inom skolan som inte ingår i skolavgiften
svarar målsman/elev själv för.

Övriga utgifter
Kostnaden för följande aktiviteter/händelser förskotterar skolan och debiterar målsman
i efterhand: deltagande i vissa av fritidsavdelningen organiserade kurser och
fritidsarrangemang, vilka ej ingår i skolavgiften, akuta läkarbesök och kostnader i
anslutning härtill.

Fakturering sker en eller två gånger per läsår beroende på respektive elevs kostnader.
Vid denna fakturering debiteras även kostnader för eventuell skadegörelse, åverkan,
falskt brandlarm, förlorad lärobok och dylikt.

Eventuella inköp i skolans butik betalas med kort, swish eller kontant.
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Studentpaket
Kostnaden för detta paket faktureras målsman i samband med faktureringen av
vårterminens avgift. Elev i årskurs 3 erbjuds ett studentpaket bestående av:

- abiturientmössa
- studentmössa
- 50-dagars med ARCU-gala, gubbskiva
- studentmottagning på elevhemmet (max 10 personer)
- studentbal
- livstids medlemskap i Fördettingföreningen

Uppsägning
Uppsägning av studieavtal måste ske skriftligt. Uppsägningstiden är tre (3) månader.
Skolan kan säga upp avtal med omedelbar verkan om elev på sådant sätt menligt
inverkar på andra elever att skolledningen finner det nödvändigt att skilja elev från
internatet.

Utlandssvensk
För att eleven ska anses vara utlandssvensk ska nedanstående kriterier vara uppfyllda:

1. Elevens båda vårdnadshavare ska stadigvarande vistas utomlands:
-  Som stadigvarande vistelse räknas en sammanhängande tidsperiod på sex månader
eller mer.
-  Vårdnadshavarna ska tillbringa sin dygnsvila utomlands.
-  Tillfälliga avbrott i utlandsvistelsen saknar betydelse för bedömningen.

2. Minst en av vårdnadshavarna ska vara svensk medborgare.

Folkbokföring
Hemmasvensk internatelev (elev folkbokförd inom landet) äger inte rätt att folkbokföra
sig på Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket. Folkbokföringslagen §11 – En elev under
18 år som inte har sitt egentliga hemvist tillsammans med föräldrar eller andra anhöriga
anses bosatt där även om han till följd av skolgången regelmässigt tillbringar sin
dygnsvila på en annan fastighet.

Första stycket tillämpas även efter det att eleven fyllt 18 år så länge han genomgår grund-
eller gymnasieskola eller motsvarande utbildning.

Utlandssvensk elev som är avregistrerad, d.v.s. saknar hemkommun i Sverige, ska skriva
sig hos sin kontaktperson eller annan anhörig i Sverige.
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