
 
 
Avtal mellan Hjälmared folkhögskola och studerande läsåret 2022-2023 

Skolan är skyldiga att sammanställa ett antal dokument gällande förhållningssätt och regler. Dessa finns 
tillgängliga på folkhögskolans hemsida, www.hjalmared.se. Det är varje studerandes ansvar att själv inhämta 
information om innehållet i de dokument som tydligt berör de studerande, d v s Studerandes rätt, Alkohol- 
och drogpolicy, IT-policy, Likabehandlingsplan. I detta avtal informerar vi om de konsekvenser det får om 
man inte följer reglerna.   

 

Närvaro/frånvaro Lektioner och föreläsningar är obligatoriska. Den studerande ansvarar själv 
för närvaro och för konsekvenserna av frånvaro. 

Sjukfrånvaro skall anmälas varje sjukdag. Detta görs i datasystemet 
Schoolsoft. Den som har specialkost måste göra en sjukanmälan även till 
köket på tfn 0322-64 40 30.  

Vid planerad frånvaro i 1–2 dagar skall ledigheten diskuteras med klassvärd 
och undervisande lärare skall meddelas i förväg. Vid längre ledighet lämnas 
en skriftlig ansökan på blankett till rektor, som beviljar ledigheten. 

Hög frånvaro kan innebära att skolan inte kan ge dig godkänt i enskilda 
ämnen eller ge dig omdöme (gäller Allmän kurs). Studiestödet från CSN kan 
minska eller helt dras in, för hela studietiden eller en kortare period. 

Kostnader  För samtliga studerande innebär studierna på folkhögskolan någon form av 
kostnader. Det är den studerandes ansvar att informera sig om vad som gäller 
och att ha en plan för hur studietiden finansieras. 

Tillfälliga ekonomiska problem som påverkar möjligheten att betala av-
gifterna till skolan måste kommuniceras så att en avbetalningsplan kan göras. 

Först när du betalat klart ALLT får du ditt intyg och betyg. 

Alkohol/droger  Hjälmared folkhögskola vill ge människor en fristad från alkohol och droger. 
Alkoholhaltiga drycker får inte förvaras eller förtäras i skol- och 
internatmiljön. Inget bruk av droger accepteras inom skolans verksamhet och 
boende. Rökning sker endast på anvisad plats. 

   

Jag har tagit del av ovanstående information och är medveten om de konsekvenser det kan få om jag bryter 
detta avtal med Hjälmared folkhögskola. 

Hjälmared den  

Underskrift  

Namnförtydligande  

Lärares sign  
 

http://www.hjalmared.se/

