FAQ

Vad ligger antagningspoängen på?
Antagningspoängen varierar från ett år till annat. För RT(Rymdteknikprogrammet) har poängen legat mellan
210–240 poäng och för RV(Rymdvetenskapsprogrammet) har poängen legat mellan 230–250 poäng. I årets
antagning (2018) hade vi 260 p för RT och 282,5 p för RV.
Hur många elever ni tar in?
Vi tar in 35 elever varje år. 23 till RV och 12 till RT.
Har ni riksintag?
Vi har riksintag dvs. alla elever får söka och blir förstahandssökande förutsatt att de söker innan
ansökningstiden gått ut.
Hur brukar det vara att få tag på boende om man söker nu?
Vi rekommenderar att man söker boende så tidigt som möjligt eftersom det kan vara svårt att få ett. Det har
dock alltid ordnat sig och ingen har behövt sluta p g a att det inte ordnat sig med bostad. Vi har inget internat
som Rymdgymnasiet står för, men på skolans område finns ett elevboende som Folkhögskolan ansvarar för.
Eleven hyr ett rum (finns i olika storlekar) och då ingår frukost. Det är dock ett begränsat antal rum vilket
innebär att ”först till kvarn” gäller. De som inte får plats behöver själv ordna bostad t e x hos privata som hyr ut
eller köpa en bostadsrätt. Det går även att kontakta kommunens bostadsföretag (KBAB) och höra efter om de
har studentbostäder att hyra. Annonser/annonsera på Blocket kan även vara ett alternativ.
Finns det broschyrer eller liknande över rummen?
Kontakta Folkhögskolan om detta. Telefon: 0980-67500.
Kommer ni att ha öppet hus på skolan?
Vi har inte öppet hus. Vi vill gärna träffa våra blivande elever och önskar att de besöker oss personligen innan
de skickar en ansökan till oss. Det är ett stort steg att flytta till Kiruna med långa avstånd hem (för de flesta
eftersom många elever kommer långt söderifrån) och det är bra att bilda sig en egen uppfattning innan man
bestämmer sig för att ta detta steg. Om personligt besök är intressant maila alla.belova@rymdgymnasiet.com
och ange viken dag ni vill komma och vilket program ni vill besöka så ordnar vi resten.
Vad kosta rummen på Folkhögskolan?
Storleken på rummet avgör hyresavgiften som ligger på ca 2500 kr och uppåt beroende på storlek.
Är det något annat vi bör tänka på?
Vi får varje år frågor om inackorderingstillägg från CSN. Vi rekommenderar att ta reda på vad som gäller för just
dig och fråga CSN om detta i god tid eftersom det inte är alla som blir beviljade detta. (Fråga även din kommun
om de erbjuder inackorderingstillägg). Uteblivet inackorderingsbidrag kan även ofta kompenseras med
stipendier.
Länk till CSN och kraven för att få bidrag:
http://www.csn.se/lattlast/studiestod/studiehjalp/inackorderingstillagg-1.4696
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