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Inbjudan Fortbildning 
Bollerups Naturbruksgymnasium bjuder in Fritidspersonal, Kuratorer, 

Skolsköterskor samt Internatföreståndare på landets 

Naturbruksgymnasier till fortbildning. 
 
Välkomna till Bollerup måndagen 31 okt. kl 08.30  – tisdagen den 1 nov. kl 15.00  

 

Program 
 

Måndag Presentation av deltagare och skolor 

Diskussion och erfarenhetsutbyte i grupper 

Rundvandring på Bollerup 

Gemensam middag på Bollerups Borg med Magisk underhållning 

 

Tisdag Hur gammal är tonåringen? 

Föreläsning av Mats Trondman, professor i kultursociologi och 

barn- och ungdomsforskare. 

 

– När blir man tonåring? Vad är det att vara tonåring? Vad 

kännetecknar tonårstiden? Är tonåring och tonårstid fortfarande 

användbara uttryck?  

Efter föreläsningen ingår en frågestund som ger möjlighet till dialog 

mellan föreläsaren och åhörarna. 

  

Utvärdering och avslutning 
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Kostnaden för kursen är 1800 kronor/person (inkl. moms). 

I priset ingår även alla måltider som kommer att serveras på skolan, samt en 

gemensam middag med underhållning. 
   

Boende 

Ni har möjlighet att boka boende på Örums Nygård http://www.orumsnygard.se/ 
 

Vid bokning av logi kontaktar ni Örums Nygård på tel. 0411-524080 

alt via mail info@orumsnygard.se Uppge BOLLERUP vid bokning. 

Uppgifter om priser och annat i bilaga. Boendet faktureras av Örums Nygård.  

 

Anmälan 

Anmälan sker till fritid@bollerup.se SENAST 3 oktober 2016.  

Vid avbokning efter 3 oktober 2016 faktureras halva kursavgiften.  

Minsta deltagarantal för att genomföra studiedagarna är 30 deltagare. 

 

I anmälan vill vi att Ni anger: 

- Namn  

- Faktureringsadress (Er skola kommer att faktureras kostnaden för kursen) 

- Tid för ankomst 

- Önskemål om särskild kost pga. allergier 

- Önskemål om hämtning på Tomelilla eller Ystad station. 

 

Resor samordnas lämpligen mellan skolor från samma upptagningsområde, 

 

Bekräftelse + mer detaljerat program skickas ut efter den 3 oktober 2016. 

 

 

Vi hoppas att Ni finner vårt program intressant och att Ni kommer så 

många som möjligt! 

 

 
Varmt välkomna önskar 

 

 

Internatansvarig Gunnar Andersson VD Simon Blixt 

Tel: 0417 – 185 30   Tel: 0417 – 185 02 

gunnar.andersson@bollerup.se   simon.blixt@bollerup.se 
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Vägbeskrivning till Bollerups Naturbruksgymnasium: 

 
KRISTIANSTAD – BRÖSARP – BOLLERUP 

Väg 19 mot Ystad.Tag av vänster mot Tomelilla. Vid T-korset tag vänster mot 

Simrishamn.Efter ca 300 meter tag av Höger mot Bollerup. Efter ca 1 mil är du i Bollerup. 

 

MALMÖ – SJÖBO – TOMELILLA – BOLLERUP 

Kör väg 11 mot Dalby, fortsätt på väg 11 mot Sjöbo och Tomelilla. Första trafikljuset i 

Tomelilla tag vänster. Efter ca 600 meter tag höger mot Bollerup. Efter ca 1 mil är du i 

Bollerup. 

 
 

 
 
 
 
 



      2016-01-27 

 

 

    Naturbruksgymnasiet Bollerup  
        

Mellan söndagen den 30 oktober – tisdagen den 1 november 2016 har ni möjlighet att boka in er hos 

oss. Våra rum går att använda som både enkel- samt dubbelrum och en del även som 3- och 4-bädds 

rum.  

 

Priser  

Logi inkl frukost i enkelrum:  

 990 kronor/person/natt (inkl moms) 

 

Logi inkl frukost i dubbelrum:  

 645 kronor/person/natt (inkl moms) 

 

Logi inkl frukost i 3-bäddsrum:  

 530 kronor/person/natt (inkl moms) 

 

Logi inkl frukost i 4-bäddsrum:  

 473 kronor/person/natt (inkl moms) 

 

Tillgång till vår spa-avdelning med pool, bastu och jacuzzi ingår i priset. Badrock, handuk och tofflor 

finns att låna.  

 

Specialkost måste förbeställas! 

Vid övernattning från söndag kväll kommer det finnas enklare förtäring på hotellet till en kostnad av 

145:-/pers. inkl. måltidsdryck o kaffe. 

Avbokningsregler: Vid avbeställning av login, 10 dagar före ankomstdagen, faktureras 50 procent av 

bokad logikostnad, 5 dagar före ankomstdagen faktureras 100 procent av bokad logikostnad. 

Varmt välkomna! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Maria Larsson 

Örums Nygård Gårdshotell 

Telnr 0411-52 40 80 

Besök gärna vår hemsida www.orumsnygard.se 
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