Elevboende

För dig som bor långt ifrån Flyinge finns det möjlighet till boende på något av Flyinges
elevboenden. Vi har tre större boenden med ca 25 elever/hus och några mindre lägenheter. Två av
elevhemmen har rum med egen dusch och toalett, Flyingegården och lägenheterna har
gemensamma duschar och toaletter. Det finns både dubbelrum och enkelrum, rummen är fullt
möblerade. Kök och allrum med TV delar du med de andra eleverna och varje elev får tilldelat ett
mindre utrymme i skafferi, kyl och frys. Det finns förvaringsskåp för rid/stallkläder.
Du äter lunch och frukost måndag – fredag och middag måndag – torsdag i Flyinges
skolrestaurang, för dig som läser hippologigymnasiet på Polhemsskolan, äter du din lunch där de
dagarna du är där.
Elevhemspersonal finns på plats vardagar fram till 21, på fredagar till 15, ej på loven.
På Flyinge så händer det mycket saker, det är ofta tävlingar, visningar och andra aktiviteter där
du har alla möjligheter att ta del av det som erbjuds. För att nämna några evenemang: Breeders
och avelschampionat i oktober, Bruksprovet i februari och flertalet clinics. Vill du så finns det
möjlighet att vara med och hjälpa till som funktionär på alla våra evenemang.
De flesta av våra tränare och ridlärare har regelbundna träningar på Flyinges anläggning som du
kan ta del av antingen från läktaren eller genom att vara med själv med din egen häst.
Transport mellan Flyinge och Polhem sker med den ordinarie busstrafiken. I Flyinge är cykel ett
bra transportmedel. För information om inackorderingsbidrag – kontakta din studie- och
yrkesvägledare på hemorten som vet mer om detta.

Till Södra Sandby det närmaste samhället, ca 5 km, med mataffärer, pizzerior, bank, skoaffär,
bageri, bibliotek mm kan du åka med elevhemspersonalen 2 ggr/vecka.
Övriga aktiviteter, tex bio, studiebesök, shopping mm ordnar vi med efter elevernas önskemål
Kontakta oss gärna om du har frågor
Varmt välkommen till Flyinges elevboende
AnnaKarin Nilsson 0707-938649
Susanne Schelin 0707-938654
Niclas Swerre 0707-938648

