
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.  
 
Du som ska bo på vårt internat är välkommen att flytta in måndagen den 15 
augusti mellan klockan 14 – 17. Mera information finns i slutet av detta brev. 

 

Läsåret startar TISDAGEN DEN 16 AUGUSTI 2022 

Eftersom vi gärna vill möta var och en lite mer personligt innan den stora samlingen för 
alla i aulan tar vi emot er i mindre grupper. Vi bjuder in dig att komma någon gång mellan 
klockan: 

09.15 - 10.15  10.00 - 10.45    

Då blir det genomgång av avtal, registrering och fotografering. 

 

11.00 Gemensam samling för alla i aulan 

12.00 Alla äter lunch tillsammans i matsalen.  

Dagens rätt är spaghetti med köttfärssås, riven parmesanost, sallad.  

Vegetarisk rätt: Spaghetti med vegetarisk färssås, riven parmesanost, sallad 

13.00 Tid tillsammans med din klass och klassvärd 

15.00  Första skoldagen avslutas 

Den första tiden kommer vi att lägga stor vikt vid att lära känna varandra. Vi äter lunch 
tillsammans varje dag den första veckan (ingår i din avgift). Vi organiserar kvällsaktiviteter 
som alla är välkomna att delta i. 

Observera att skolan kommer att ha begränsade öppettider vecka 28 och 29 och helt 
semesterstängt v 30. Om du har några frågor kan du mejla till exp@hjalmared.se så svarar 
vi så snart vi kan.  

 

Hjälmared 2022-06-16 

Sommarhälsningar 

 

Mikael Lindgren 

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

 

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

CSN - studiefinansiering Du som är född 2002 eller tidigare kan få studiemedel, d v s 
bidrag och/eller lån. Du kan ansöka redan nu för att få en 
snabbare utbetalning i höst. Gå in på webben, csn.se ”Mina 
sidor”. Har du inte tillgång till dator kan du ringa CSN, tel. 0771-
276 000.  

Är du född senare än 2002 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.  

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

Kostnader För samtliga studerande innebär studierna på folkhögskolan 
någon form av kostnader. Tydlig information om detta finns på 
vår hemsida, www.hjalmared.se. Om du inte redan informerat så 
gör det omgående. 

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 till exp@hjalmared.se. Det finns 
möjlighet för alla att äta lunch, alltså även de som inte bor på 
internatet. Lunchen kostar 75 kr eller köp ett 10-kort för 680 kr.  

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

Olycksfallsförsäkring Alla studerande är olycksfallsförsäkrade i Folksam. 



 

 

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 inflyttning måndagen den 15 augusti mellan klockan 14 och 
17.  
 
Klockan 17 serveras middag, kycklinggryta med smak av curry, ris. Vegetariskt alternativ: 
gryta med sojabitar, smak av curry och ris. Det blir också ett första tillfälle för information 
från vår personal. 
 
Rummen är möblerade. Den utrustning som du själv ska ta med är kudde, täcke, filtar,  
lakan, handdukar.  
 
De flesta måltider ingår i din internatavgift:  

Frukost (månd – fredag) 
Förmiddagsfika (måndag – fredag) 
Lunch (måndag – fredag) 
Middag (måndag – torsdag, lördag) 
 

I det gemensamma köket i ditt hus finns utrustning så att du själv kan laga mat och äta vid 
övriga tillfällen. 
 
Regler för internatet återfinns på det kontrakt som du signerar i samband med att du får 
nyckeln. Hyreskontraktet finns att läsa på vår hemsida. 

Kontrollera att du har en hemförsäkring med ansvarsdel, s k allriskförsäkring, för dina 
personliga saker.   

Skolan har en stor idrottshall, härliga strövområden, badplats m m. Här finns goda 
möjligheter till varierad fysisk aktivitet på fritiden, så tänk på det när du packar kläder och 
utrustning.  

Hjälmared ligger 5 km från Alingsås centrum med fin cykelväg, så du kommer att ha god 
nytta av att ta med cykel. 

 

 


