VESTFOLD
fylkeskommune

Informasjon om studentboligen på Melsom, skoleåret 2019/ 2020
Melsom har studentbolig med 50 dobbeltrom, samt et begrenset antall ene-/
tomannsboliger på eiendommen som leies ut til elever. Ene-/ tomannsboligene er forbeholdt
våre eldste elever og elever som har behov for å ha med egen hund til bruk i undervisning.
Studentboligen er åpent 7 dager i uken i skoleåret, i skolens juleferie og påskeferie er
studentboligen stengt. Det forutsettes at de som skal bo på studentboligen og i våre ene-/
tomannsboliger er selvstendige og i stand til å kunne ta vare på seg selv, samt har en god
oppførsel.
Studentboligen har kveld-/ nattevakt til stede etter følgende plan:
Mandag - torsdag: 18.30 - 06.00
Fredag - lørdag, samt skolens ferie- og fridager: 21.00 - 08.00
Søndag: 20.00 - 06.00
Våre ene-/ tomannsboliger er ikke bemannet med kvelds-/ nattevakter.
Søknadsskjema/ kontrakt og ordensreglement vedrørende plass på studentboligen, finner
dere på hjemmesiden til Melsom videregående skole:
https://www.vfk.no/Melsom-vgs/
Med utgangspunkt i utfylt søknadsskjema/ kontrakt, vil et begrenset antall elever som har
behov for å ha med egen hund til bruk i undervisning, samt eldste elever, få tilbud om å bo i
ene-/ tomannsbolig.
Tildeling av plass på studentboligen og ene-/ tomannsboliger vil foregå i uke 32 og 33, de
som blir tildelt plass blir kontaktet. Dersom det blir ledig plass gjennom skoleåret, vil disse bli
leid ut fortløpende.
Det er viktig at de som har fått plass på studentboligen og i ene-/ tomannsboliger møter opp
og blir innlosjert lørdag 17. og søndag 18. august i tidsrommet kl. 12.00 - 20.00. Foruten
personlige effekter, må dere ha med dyne, pute og sengetøy.
For at vi skal kunne gi flest mulig elever tilbud om plass på studentboligen, er det viktig å
merke seg at alle må påregne å bo på dobbeltrom. Kost og losji for skoleåret 2019/ 2020 er
kr. 4750,- pr. mnd. i dobbeltrom. Enkeltrom tilbys kun dersom det er ledig kapasitet, prisen
for dette er da kr. 5850,- pr. måned. Dersom det er spesielle hensyn i forhold til matvarer
som allergi, intoleranse, vegetarkost eller lignende forhold, må dette meddeles i
søknadsskjema/ kontrakt og vil få et påslag i pris på kr. 400,- pr. måned.
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Kosten består av 3 daglige måltider (frokost, middag og kveldsmat) mandag- torsdag, samt
frokost på fredag. Vedrørende lunsj, har leietakerne mulighet til å smøre matpakke ved
frokost, eller kjøpe lunsj i skolens kantine. I helgene og skolens fridager må leietakerne selv
sørge for kost.
Elever som skal bo på studentboligen og i våre ene-/ tomannsboliger og kommer langveisfra,
oppfordres til å bytte fastlege, slik at de får fastlege i nærheten av skolen (Sandefjord eller
Tønsberg kommune). Begrunnelsen for dette er at kommunen (Sandefjord) ikke har
legetilbud til våre elever for ordinære konsultasjoner, kun helsesøstertjeneste.
Legevaktordningen gjelder kun for øyeblikkelig helsehjelp.
Elever som skal ha med egen hest for oppstalling på Melsom må kontakte Stall T direkte
http://www.stallt.no/
Leder for studentboligen kan treffes innenfor arbeidstiden (se skolens hjemmeside) på
telefon 916 53 308 eller e-post: elisabethlo@vfk.no
Studentboligen har egen postadresse og leietakernes adresse vil være:
Navn
Melsomvikveien 184 A
Romnr.
3159 Melsomvik
Studentboligen har eget trådløst nettverk som er tilgjengelig kl. 14.00 - 24.00 på
undervisningsdager og hele døgnet i helger og ferier.
Skolenettverket er tilgjengelig til skolearbeid til enhver tid.
Eventuelle feil eller driftsproblemer med nettverket utenom normal arbeidstid, utbedres
påfølgende virkedag.
Du kan søke Statens Lånekasse om stipend og lån. Mer informasjon på www.lanekassen.no
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