Buskerud fylkeskommune
Kongsberg videregående skole
Undervisningssted Saggrenda

Helt siden 1965 har Saggrenda hatt et flott botilbud for "langveisfarende" elever - den gang
Saggrenda var en statlig skogskole, med inntak av elever fra hele Norge. I dag er Saggrenda
Naturbruk og Byggfagsenter en del av Kongsberg videregående skole. Internat tilbudet er åpent for
alle elever ved Kongsberg videregående skole , som har lang reisevei mellom hjem og skole.
Internatet ligger ca. 8 km fra Kongsberg sentrum.

ROMMENE
Det er flest dobbeltrom og noen enkeltrom
Rommene er på ca. 12 kvadrat og inneholder 2 senger, vaskeservant m/ speilhylle /
garderobeskap, skrivebord og bokhyller.
Toalettene er ute i gangen utenfor rommene. Det er felles dusjanlegg med badstue, tilknyttet
gymsal / treningsrom.

KANTINE - SPISESAL
Kantine / Kjøkken ved Saggrenda er ”viden kjent” for sin gode mat
Vi serverer et god variert kosthold..

Botilbudet ved internatet er inkludert - full kost - 4 måltider
Pris inkl. kost - gjeldende 01.08.2014

Enkelt rom

kr 5950,-

Dobbelt rom kr 4510,-

Åpningstidene i kantina
Mandag – torsdag kl.0645-1600
Fredag kl.0645 -1400

Måltidene i kantina

Frokost Kl. 0645 - 0745
Lunsj Kl. 1130 - 1215
Middag Kl. 1500 – 1600 (ikke fredager)
Kveldsmåltid Kl. 2000 - 2030

Internatet har egen internatvakt / miljøarbeider.
Internatet holder stengt i skolens ferier.

Aktivitetstilbud
Av innendørs aktiviteter kan nevnes:
Styrke treningsrom, gymsal m/ballspill & innebandy, biljardrom, bordtennisrom, skytter rom samt
garasje for ”mekking ”av biler

Utendørs aktiviteter
Rundt i området ved internatet og inn mot Kongsberg sentrum, har vi flotte aktivitets muligheter
sommer som vinter

Fotballbane / Hockey bane
Flotte bademuligheter om sommeren
Flotte skogstier til Knutefjell med skiløyper vinterstid.

http://www.kongsberg-skisenter.no

Bussforbindelse
Det er gode bussforbindelser fra internatet og inn til sentrum.
For elever som har behov for skolebuss inn til sentrum, har bussen start / stoppested rett utenfor
internatet.
Se rutetabell:
Timeekspressen Notodden – Kongsberg – Drammen – Oslo
Nett buss

Informasjon vedrørende borteboerstipend etc. er å finne på hjemmesidene til
Statens Lånekasse http://www.lanekassen.no

For mer informasjon
Ta kontakt med internatleder Frøydis Almeli, telefon 32867600 / 32 86 77 31

