För elever som ska börja gymnasieskolan höstterminen 2013

Välkommen på besök till
Riksgymnasiet för hörselskadade
7–9 maj
Som elever och medföljande är ni välkomna att besöka oss på Riksgymnasiet för
hörselskadade. Vid besöket får ni information om skola, boende, ekonomi och fritid. Ni får
också se våra skolor, några boenden och Café 019 som är Riksgymnasiets mötesplats.
På Riksgymnasiet för hörselskadade undervisas elever i små grupper med stöd av hörselteknik
i världsklass. Läs mer på www.orebro.se/riksgymnasier.rgd-rgh.
Preliminärt program 7–9 maj 2012
Måndag
Kl. 9–16 information och skolbesök
Kl. 19–21 fritidsinformation
Tisdag
Kl. 8–16 skolbesök
Kl. 19–21 boendebesök
Onsdag
Kl. 8–16 skolbesök
Boende
Vi har reserverat rum på hotell Ibis, telefon 019-17 07 07.
Stenbackevägen 2
702 25 Örebro
Kostnaden för ett dubbelrum är 820 kr inkl. frukost. Ring hotellet i god tid för bokning och
uppge bokningsnummer 129.00.5852. Kom ihåg att vi bara ersätter en medföljande person.
Anmälan skickas till:
RGD/RGH kansli
Box 31188
701 35 Örebro
Sista anmälningsdag är 6 april 2012. Två veckor innan besöket får ni mer detaljerad
information som tider och adresser. Vid frågor kontakta Per Brage 019-21 67 41,
per.brage@orebro.se eller Annika Enerholm 019-21 67 46, annika.enerholm@orebro.se

Anmälan till miljöbesök på
Riksgymnasiet för hörselskadade
Gymnasienämnden behandlar angivna personuppgifter och lagrar dessa för att kunna fullgöra
sitt uppdrag (Personuppgiftslagen)
Vänligen texta tydligt!
_____________________
Elevens namn
_____________________
Personnummer
_____________________
Adress
_____________________
Postnummer
_____________________
Ort
_____________________
Skola och skolort
_____________________
Telefon till skolan

_____________________
Namn på medföljande
_____________________
E-post
_____________________
Telefon
_____________________
Namn på ytterligare medföljande
_____________________
E-post
_____________________
Telefon

___________________________________________________________________________
Uppge elevens önskemål om specialkost
___________________________________________________________________________
Uppge medföljandens önskemål om specialkost
Audiogram
Ett audiogram eller annan handling som styrker att du tillhör vår elevgrupp ska skickas till oss
tillsammans med denna ansökan.
Bifogas ett audiogram med ansökan?

Ja

Nej

Behöver medföljande teckenspråkstolk?

Ja

Nej

Behöver medföljande hörseltekniska hjälpmedel?

Ja

Nej

Behöver medföljande språktolk?

Ja

Nej

På vilket språk?

____________

________________
Datum

_______________________________
Vårdnadshavarens underskrift

Ekonomisk ersättning vid miljö- och
praktikbesök
Vi betalar boende- och resekostnader för eleven och bara en medföljande person. Båda två ska
ha deltagit i hela besöksprogrammet eller praktikdagarna. Utbetalning sker i efterhand mot
uppvisande av kvitton/biljetter. Ytterligare medföljande får bekosta besöket själv.
Praktikbesöket för elever från specialskolor bekostas av Specialskolemyndigheten.
Vi ersätter billigaste färdsättet, utnyttja gärna rabatter. Kom ihåg att alltid kontakta oss innan
du bokar flygresa eller extra övernattning (ankomst till Örebro dagen före besöket). Vi
betalar dessa utgifter endast om särskild överenskommelse nåtts med oss före besöket.
Gäller den medföljande
Riksgymnasierna ersätter
• logikostnad med högst 410 kr per
natt för del i dubbelrum
• den del av hela resekostnaden som
överstiger 500 kr
• föräldrar som får vårdbidrag
procentuellt för resa och logi i
förhållande till vårdbidraget.
Vi ersätter inte
• resor inom Örebro under besöket
• merkostnad för annat boende
• kost under besöket, men vi bjuder
på skollunch
• kostnader för boende hos t.ex.
släktingar eller vänner.

Gäller eleven
Riksgymnasierna ersätter
• logikostnad med högst 410 kr per
natt för del i dubbelrum
• elevens hela resekostnad.
Vi ersätter inte
• resor inom Örebro under besöket
• merkostnad för annat boende
• kost under besöket, men vi bjuder
på skollunch
• kostnader för boende hos t.ex.
släktingar eller vänner.

Villkoren för ekonomisk ersättning gäller våren 2012.
Vid frågor kontakta:
Per Brage 019-21 67 41, per.brage@orebro.se
Annika Enerholm 019-21 67 46, annika.enerholm@orebro.se

Öppet hus i våra elevkollektiv
Under miljöbesöket i Örebro får ni möjlighet att se några av våra boenden. Kommer ni till
Örebro på söndagen eller har möjlighet att stanna lite längre på onsdagen kan ni också se
några av våra elevkollektiv. Vi har öppet hus:
Söndag den 6 maj kl.17–21
Onsdag den 9 maj kl. 15–18
Elevkollektiv
Logen

Adress
Loggatan 22

Telefon
019-21 67 39, 076-551 33 96

Hedenshus

Mellringevägen 108

019-21 67 92, 076-551 32 28

Skebäckshus

Sturegatan 56

019-21 66 74, 076-551 31 62

Stadsbussar
För att komma till Logen tar du buss nr 25 från Järntorget, den går mot Marieberg. Du kliver
sedan av vid hållplats Backahallen.
Vill du åka till Hedenshus tar du buss nr 3 från Resecentrum mot Mellringe. Du kliver av på
hållplats Mellringestaden. Du kan också ta buss nr 4 från Våghustorget mot Mellringe, för att
komma till hållplats Mellringestaden.
För att komma till Skebäckhus tar du buss nr 1 eller 3 från Resecentrum, och kliver av vid
hållplats Norensbergsgatan.
Kartor till våra boenden och skolor hittar du på www.orebro.se/riksgymnasier.rgd-rgh.
Välkomna
Per Brage 019-21 67 41, per.brage@orebro.se
Annika Enerholm 019-21 67 46, annika.enerholm@orebro.se

