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.

Läsåret startar måndagen den 16 augusti 2021. Din klass samlas kl 13.00

Något nytt och okänt startar för oss alla den här dagen. Den första tiden innebär självfallet att vi
lägger tid på att lära känna varandra. Vi presenterar förutsättningarna för studierna och talar om
det som blir ett läsår tillsammans. Startdagen går vi igenom en del av de viktiga dokumenten, bland
annat avtal som ska signeras samt att samtliga kommer att fotograferas. Läs nästa sida för mer
information!
Detta brev skrivs samma dag som Sverige lättar på sina pandemirestriktioner. Vi vet inte hur läget
kommer att utveckla sig men vi vet av tidigare erfarenheter att det kan bli bakslag. Av det skälet
startar vi upp läsåret i respekt för eventuella förutsättningar som kräver fortsatt varsamhet och
hänsyn till virusets konsekvenser.
Du som ska bo på internatet är välkommen hit dagen före skolstart, alltså söndagen den 15 augusti
för incheckning i skolbyggnaden mellan kl 14– 17. Middag serveras i Herrgården kl 17 och då ger
vi också en hel del information om internatlivet.
Observera att skolans expedition kommer att ha semesterstängt v 28–30. Om du har frågor gällande
dina studier kan du från och med vecka 29 kontakta studierektor Jonas Andersson på mail,
jonas.andersson@hjalmared.se
Hjälmared den 1 juli 2021
Sommarvarma hälsningar
Mikael Lindgren
Rektor

Viktig information
Obs! All information i detta brev är med reservation för eventuella förändringar.
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 - studiefinansiering Studiemedel för dig som är född 2001 eller tidigare. Sök så snart
som möjligt för snabbare hantering. Gå in på webben, csn.se ”Mina
sidor”. Har du inte tillgång till dator kan du kontakta CSN, tel. 0771276 000.
Är du född senare än 2001 har du inte möjlighet att söka studielån
vid folkhögskolestudier. Istället får du studiehjälp på 1 250 kr/månad.
Ingen ansökan behövs, utan skolan sköter rapporteringen. Bor du på
internatet har du möjlighet att söka inackorderingstillägg via CSN.
Måltider

Samtliga på skolan fikar tillsammans varje skoldag. Om du inte meddelade i din ansökan om du behöver någon specialkost så ber vi dig
att göra det snarast. Det finns möjlighet för alla att äta lunch, alltså
även de som inte bor på internatet. Lunchen kostar 70 kr alt kan man
köpa ett 10-kort för 630 kr.

Närvaro

Lektioner och annan schemalagd verksamhet är självklart
obligatoriska. Du ansvarar för din närvaro och anmäler alltid frånvaro
via vårt datasystem. Inloggning får du vid skolstarten. Observera att
hög frånvaro kan leda till att vi inte kan ge dig studieomdöme eller
kursintyg samt att ditt studiemedel dras in.

Alkohol/ droger

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

Skolans styrdokument

Vi är skyldiga att sammanställa ett antal dokument som beskriver hur
vi jobbar. Vi vill särskilt hänvisa till Studerandes rättigheter. Detta
dokument tillsammans med Likabehandlingsplanen, Alkohol- och
drogpolicy m fl finns tillgängliga på folkhögskolans hemsida. Det är
varje studerandes ansvar att själv inhämta information om innehållet i
dokumenten.

Olycksfallsförsäkring

Alla studerande är olycksfallsförsäkrade i Folksam.

Du som ska bo på internatet är välkommen att flytta in söndagen den 15 aug mellan kl 14-17.
Några saker att tänka på:
-

Rummen är möblerade men du skall ta med täcke och kudde
Cykel kan vara användbar då det är ca 5 km till Alingsås med fin cykelväg
Skolan ligger naturskönt så tag gärna med kläder för utevistelse

