
 
 
 
 
Varmt välkommen till Hjälmared folkhögskola! 
 
Det är en glädje för oss att ta emot dig som studerande och vi ser fram emot läsåret 
med förväntan. Här kommer information kring skolstart och annat värdefullt att 
lägga på minnet. 
 
Läsåret startar onsdagen den 17 augusti 2016 enligt följande: 
 
Eftersom vi gärna vill möta var och en lite mer personligt innan den stora 
samlingen för alla i aulan, bjuder vi in dig att komma någon gång mellan klockan: 
 
09.00 - 10.00  10.00 - 11.00  10.45 - 11.15  
 
Då blir det registrering och fotografering samt incheckning för dig som ska bo på 
internatet. Läs igenom och ta med bifogade avtal!  

 
 
11.30 Läsårsupptakt med gemensam samling för alla i aulan 
12.00 Alla äter lunch tillsammans i matsalen 
13.00 Tid tillsammans med din klass och klassvärd 
15.00  Första skoldagen avslutas 
 
På kvällen ordnar vi aktiviteter för alla som vill vara med. Även på torsdag och 
fredag äter samtliga studerande lunch tillsammans. Den första tiden kommer vi att 
lägga stor vikt vid att lära känna varandra. Därför organiseras kvällsaktiviteter och 
vi avsätter tid för klassdagar.  
 
Om du vill veta hur grundschemat för skoldagarna ser ut under läsåret hittar 
du det på vår hemsida. Passa också på att titta på läsårsplaneringen så du vet och 
kan ta ansvar för när det är temadagar, lov och andra lediga dagar.  
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Viktig information som vi vill ge dig redan nu: 
 
Kostnader För samtliga studerande innebär studierna på folkhögskolan någon form av 

kostnader. Tydlig information om detta har getts vid antagning och finns även på 
vår hemsida. Om du inte redan informerat dig bör du göra det snarast! 

 
CSN Studiemedel Gäller dig som är född 1996 eller tidigare: Studiemedel söks på 

webben. Du måste ha en inloggning för att kunna göra det på ”Mina sidor”. 
Har du inte tillgång till dator kan du kontakta CSN, tel 0771-276 000.  

 
Inackorderingstillägg kan du söka till och med vårterminen det år du fyller 20. 
Blankett finns att hämta på skolans expedition eller kontakta CSN. 
Går du på Allmän kurs, är under 20 år och har dagliga resor (minst 6 km färdväg) 
kan i vissa fall ersättning utgå. Kontakta ansvariga för skolresor i din hemkommun. 
 

Nötallergi På grund av att vi har studerande med luftburen allergi får jordnötter, mandlar och 
nötter inte finnas på skolan. 

 
Närvaro/ Lektioner och annan schemalagd verksamhet är obligatoriska. Du ansvarar själv för  
frånvaro din närvaro och för konsekvenserna av ev frånvaro. Hög frånvaro kan även leda till 

uteblivet studieomdöme/kursintyg, behörighetsintyg i enskilt ämne samt indragna 
studiemedel/studiehjälp. 
Sjukfrånvaro skall alltid anmälas via vårt datasystem Skola24. Innan du fått 
inloggning kontaktar du istället skolexpeditionen på telefon 0322-64 40 00.  

 
Alkohol/  Vi vill ge människor en fristad från alkohol och droger. Alkoholhaltiga drycker får  
Droger inte förvaras eller förtäras inom skolområdet och inget bruk av droger accepteras inom 

skolans verksamhet och boende.  
 
Försäkring Alla som går på Hjälmared folkhögskola är olycksfallsförsäkrade i Folksam.  
 
Träning  Tack vare vårt samarbete med Alingsås Hälsostudio kan vi erbjuda träning där till 

ett mycket förmånligt pris.  
 

 
Obs! All information i detta brev är med reservation för eventuella förändringar! 
 

 
SPECIELL INFORMATION FÖR INTERNATBOENDE 
Har du i din ansökan angett att du vill bo på skolans internat så har vi reserverat plats åt dig. 
 
Vi välkomnar dig för incheckning enligt tid på föregående sida, onsdagen den 17 augusti. 
  
Utrustning som du själv tar med är kudde, täcke, filtar, lakan och handdukar. 
 
Regler för internatet återfinns på det kontrakt som du signerar i samband med att du får nyckeln 
(finns att läsa på vår hemsida). 
 
Kontrollera att du har en hemförsäkring med ansvarsdel, s k allriskförsäkring.   
 
Skolan har en stor och ändamålsenlig idrottshall, härliga strövområden, badplats m m. Här finns 
goda möjligheter till varierad fysisk aktivitet, så tänk på det när du packar kläder och utrustning.  
 
Hjälmared ligger 4-5 km från Alingsås så du kommer att ha god nytta av att ta med cykel. 
 


