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- Vill Du skaffa dig en gymnasieexamen samtidigt som du och dina nyfunna 
vänner bor på i ett hus på en stor gård med nära till djur och natur? 

- Klart du vill!  
I så fall kan Lillerudsgymnasiet erbjuda dig en möjlighet att tillsammans med 210 andra 
elever flytta in i något av skolans elva elevhem.  
Internatet ligger på verksamhetsområdet och du har därför promenadavstånd till både 
skolans teoretiska undervisningslokaler och till gårdens olika djurstallar. Att bo på något av 
skolans elevhem gör att du oavsett tidigare erfarenheter kommer att utvecklas som person 
och att skaffar sig vänner för livet. 
 
Hur ansöker man till internatet? 
1. Ansök till gymnasieutbildning på Lillerudsgymnasiet. Följ de anvisningar du får av SYV på 
din tidigare skola. 
2. Invänta brev från Lillerudsgymnasiet (under v27) 
3. Läs informationen i brevet noga  
4. Fyll i ”Ansökan on boende” samt svarsblanketten. 
4. Lägg båda pappren i (bifogat frankerat) svarskuvert och skicka med posten. 
 
Får alla som önskar bo, bo? 
Internatet har i dagsläget plats för 211 elever. 
Vi erbjuder främst del i dubbelrum. Är man två eller tre vänner som kommit in på utbildningen 
och önskar bo tillsammans så löser vi det. (Ange önskemålet i ansökan) Några enstaka 
enkelrum finns att söka. Dock är det ingen garanti att man blir erbjuden en sådan 
boendeform. De som kommer från Karlstad med omnejd får erbjudande om boende i mån av 
plats och kan få komma att pendla första tiden. 
 
Kommer man långt ifrån skolan så är man garanterad plats. 
 
Hur vet man om man kommer bli erbjuden en plats på internatet? 
I början av augusti så kommer ytterligare ett brev hem med posten. Där finns det ett 
”Välkommen till Lillerud” -blad med en kallelse till dig och dina vårdnadshavare. 
Internatpersonal och mentor kommer vilja träffa dig och dina vårdnadshavare i slutet på 
veckan före skolstart eller under samma vecka som du börjar. (Boka ingen längre resa till 
under dessa två veckor). I det brevet finns det ytterligare papper att fylla i och ta med till 
detta möte.  
 
Får man ta med sig djur till elevhemmet? 
Ja. Vissa elevhem så är det tillåtet att ha med sin hund, gnagare eller kanin till rummet. 
Ange i ansökan till boendet. Man kan även plocka med sig sin häst till skolan de ska däremot 
inackorderas i något av våra tre stallar istället. 
 
Finns det dusch och toalett på rummet?  
Det finns endast ett litet elevhem med mindre än 5 platser som har detta. För att kunna bli 
erbjuden en sådan plats så krävs i de allra flesta fall ett läkarintyg på att det föreligger ett 
dokumenterat behov. De flesta elevhem har dusch och toa i korridoren. Man delar ungefär 6 
elever på dessa faciliteter.  
 
Hur gör man för att få inackorderingsstöd via CSN? 
Så fort som Vi gått igenom ordningsregler och skrivit hyresavtal så kommer Vi hjälpa dig och 
din familj att fylla i ”Ansökan om inackorderingstillägg”. Det är speciellt blanketten ”Intyg från 
hyresvärd” som Internatföreståndaren stämplar och fyller i samband med incheckning och 
terminsstart. 
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Vad ingår i hyran? 
En plats i ett rum. Dvs en säng, någon form av klädförvaringsmöbel, ett skrivbord, en 
brandvarnare, en stol samt skrivbords- och nattlampa. som önskas får i mån av plats 
Eventuella extra möbler, sängkläder, handdukar, gardiner, hygienartiklar, första hjälpen, 
tvättmedel mm. får plockas med hemifrån.  
Utrustning för städning och toalettpapper ingår även det i hyran. 
Varje elevhem har även gemensamma utrymmen som kan användas av de boende.  
Det ingår även frukost, lunch, middag och kvällsfika måndag till torsdag. På fredag serveras 
endast frukost och lunch. Samtliga elevhem är utrustade med både kök och välutbyggt 
trådlöst nätverk. 
 
Finns det personal på skolan även på kvällstid? 
Skolans internat är bemannat natt före skoldag och under veckodagarna bemannat dygnet 
runt med internatpersonal på dagtid, fritidsledare på kvällstid och nattjour.  
Det ska kännas tryggt både för dig och dina föräldrar att bo hos oss. 
 
Vad finns att göra på kvällen förutom att plugga? 
Du som boende elev på skolan inte gå sysslolös! Kör ett svettigt träningspass i vårt mindre 
gym, spela volleyboll barfota i gräset eller dansa loss med dina vänner i någon av våra 
idrottshallar. 

Våra fritidsledare finns till för dig som elev och har alltid roliga planer i kikaren. Baka 
kanelbullar med dina rumskamrater, åk på utflykter, läs till jägarexamen, pyssla i lugn och ro 
eller se på en bra film tillsammans samtidigt som ni äter kvällsfika. 
Våra fritidsledare tar mer än gärna emot spännande förslag från dig som elev och försöker 
så gott det går att skräddarsy aktiviteter utifrån dig och dina kompisars önskemål. 

På skolan anordnas förutom läxhjälp även kurser som, Clinics och föredrag som elever på 
skolan får delta i. Det kan handla om hästar, hundar, lantbrukets djur, växtodling mm. Det är 
mycket som händer under året! 
 
Får man bo kvar under helgen? 
Ja, först och främst gäller det de som har jättelång resväg. Det är viktigt att skriva i sin 
ansökan att man svårligen tas sig hem. 

Hoppas att Vi ses till hösten och att just du kommer att flytta in på ett av Sveriges bäst 
fungerande internat. (..inget skryt. ☺) Välkommen Ht 2022  
 
Har du ytterligare frågor och funderingar?  

Tveka inte att höra av dig till: 
 
Martin Moberg 070-576 67 34, alt. Växel. 054-840 800 
martin.moberg@lillerud.se 

-Hoppas att vi ses till hösten! 

 

/Martin med personal 


