Regler för S:ta Birgittas Folkhögskola
Antagna av lärarrådet augusti 2016

Introduktion
Skolans regler är till för att skapa en trygg
och säker studerandemiljö för vuxna
människor. Därför förväntas alla ta ansvar för
att följa reglerna, så att skolan blir en trygg
och rättssäker miljö där människor växer.
Detta betyder bland annat att skolan förväntar
sig att alla respekterar varandra och varandras
olikheter (till exempel, identitet, kultur,
religion och åsikter). Detta är ett grundkrav
för att för att gå på skolan.

är viktigt för lektionen.
-

-

Mobiltelefoner skall under lektionstid
och andra gemensamma aktiviteter
vara på ljudlöst.
Mobilen får användas som redskap i
undervisningen.
Väntar du ett viktigt samtal
(exempelvis från förskola), så ta upp
frågan med din lärare innan lektionen
börjar.

Skolans regler

1. Närvaro
Att gå på S:ta Birgittas Folkhögskola betyder
mer än att bara närvara på lektioner. Man
deltar i en gemensam bildningsprocess.
Därför har skolan följande regler för närvaro:
-

-

Obligatorisk närvaro under skoltid
Med skoltid avses lektioner enligt
schema. Skoltid är även gemensamma
aktiviteter som samlingar, måltider (vi
äter skolans mat tillsammans), fika,
mentorssamtal, studiebesök,
temadagar, resor, utflykter, projekt.
Fråga din mentor om något är oklart.
All frånvaro räknas. Vid mer än fem
minuters försening får du frånvaro
från den lektionen. Finns skäl för
förseningen som du själv inte styr över
så tala med din mentor eller lärare
som noterar detta.

Du går på skolan av eget intresse och
frivilligt. Vi förväntar oss att du är här varje
dag och att du aktivt och engagerat deltar i
skolans verksamhet. När du inte har lektioner
så har du tid för egna studier.

2. Mobiltelefoner
Under lektionstid stör man sig själv, andra
och läraren om man talar i mobiltelefon,
spelar spel eller sysslar med sådant som inte

3. Datorer och internet
På skolan har du tillgång till datorer och
internet som du kan använda i skolarbetet. Du
får ett eget konto i office 365 och en egen emailadress, n.n.@stabirgitta.se.
-

-

-

Du får inte använda datorerna till spel.
Du får inte besöka hemsidor som
bryter mot skolans värdegrund. Är du
oklar över detta så fråga din mentor.
Allt som sker på datorerna syns i
datorernas loggar. Olaglig verksamhet
polisanmäls och du avskiljs från
skolan (se punkt 8).
Du får inte äta eller dricka vid
datorerna.

4. Frånvaro
För att få omdöme och behörigheter från en
folkhögskola krävs att man uppfyller två krav:
dels att man har uppnått den kunskap som
krävs och dels att man varit närvarande och
aktiv både på lektioner och i skolans övriga
verksamhet. Heltidsstudier betyder 30
lektionstimmar och kan jämföras med en 40timmars arbetsvecka. Därför behöver skolan
precis som i arbetslivet tydliga regler för
frånvaro.
Frånvaro anmäls via den personliga
inloggningen på Schoolsoft. Där kan varje
deltagare själv se hur många procents
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frånvaro man har. Det är varje deltagares
skyldighet att själv hålla koll på sin frånvaro.
Vi delar in frånvaron i följande kategorier:
1. Anmäld frånvaro/styrkt frånvaro
har anmälts i förväg och har eventuellt
styrkts med läkarintyg eller annat
intyg.
2. Oanmäld/icke styrkt frånvaro är
frånvaro som inte anmälts eller styrkts
med läkarintyg eller andra intyg.
3. Sen ankomst, mer än fem minuters
oanmäld/icke styrkt försening ger
frånvaro för den lektionen.
Skolan är medveten om att det finnas många
skäl till frånvaro och förseningar: sjukdom,
vab, förseningar i kollektivtrafiken och annat.
Anmäl och ange skäl för din frånvaro och din
försening till skolan.
Du som har CSN, glöm inte att anmäla din
vab och sjukfrånvaro från första dagen till
försäkringskassan. Efter åttonde dagen ber vi
dig inkomma med ett läkarintyg. Jämför
reglerna för frånvaro på CSNs hemsida.

-

-

5. Ekonomi
Skolan tar ut en avgift för material,
försäkringar och administration varje termin.
Den är för närvarande 750 kronor. Dessutom
tar skolan ut en matkostnad per månad (fyra
månader under hösten och fem under våren).
Den är för närvarande 700 kronor.
-

Våra rutiner för frånvaro är följande:
Grundprincipen är att vi följer CSN:s regler
för frånvaro från studier. Har man mer än
20% frånvaro från de aktiviteter som har
obligatorisk närvaro på skolan (se ovan punkt
1) så sker därför följande:
- Skolan anmäler det till CSN
- Om frånvaron är mer än 20% två
terminer i rad avstängs man från
skolan (se punkt 8).
- Om en deltagare har mer än 30%
oanmäld/icke styrkt frånvaro under en
treveckorsperiod, kan skolan kräva av
deltagaren 100% närvaro under de
följande tre veckorna. Om deltagaren
inte följer detta kan denne stängas av.
- Deltagare som har mer än 50%
oanmäld/icke styrkt frånvaro under en
treveckorsperiod kan stängas av.
- Deltagare som enligt ovan har för hög
frånvaro kan om denne anger goda

skäl till detta ges en andra chans.
Genom följande upplägg ges
möjlighet att bevisa sin vilja till
studier nästföljande termin:
o 100% närvaro de två första
veckorna
o 90% närvaro de två följande
veckorna.
o 80% resten av terminen.
Skolan kan vid vab och andra
omständigheter vara mer flexibel i sitt
närvarokrav.

-

Den som inte betalar terminsavgiften
om 750 kronor får inte börja nästa
termin.
Kostnaden för mat faktureras till
deltagaren månadsvis. Vid utebliven
betalning skickas fakturan till inkasso
och vid utebliven betalning till
kronofogden.
Rådgör alltid med rektor eller kurator
om du har ekonomiska svårigheter.
Skolan har ett stipendium för maten.
Den som uppfyller stipendiekraven
kan få ett stipendium av skolan som
täcker matkostnaden. Se särskild
information om detta.

6. Skolmaterial
Varje deltagare är skyldig att ta med sig det
material, papper, penna, läroböcker och så
vidare som läraren i varje ämne sagt att man
skall ha med.
-

Den som efter en varning inte tar med
det av läraren bedömt som nödvändigt
material kan inte fortsätta i det ämnet.
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7. Droger, alkohol, rökning
S:ta Birgitta är en drogfri skola.
-

-

-

-

Vi röker inte inomhus eller på
trottoaren utanför kyrkan.
Den som ertappas med att använda
eller hantera alkohol, narkotika eller
andra droger under skoltid eller i
skolans och kyrkans lokaler avskiljs
från skolan (Skoltid, se listan under
punkt 1).
Den som ertappas med hantering av
olagliga substanser under dessa tider
polisanmäls och avskiljs från skolan.
Vid misstanke om drogpåverkan ber vi
personen ta ett drogtest. Skolan har ett
avtal med en läkarmottagning för detta
och testet är gratis. Testet är frivilligt,
men tar man trots uppmaning inte
testet inom utsatt tid avskiljs man från
skolan.
Med droger avses: narkotika, lugnande
medel, sömnmedel som är
narkotikaklassade, medel som används
vid sniffning samt dopingmedel.
Undantag görs naturligtvis för
preparat som är utskrivna av läkare.

Den som vill, erbjuds hjälp av skolan att
komma tillrätta med sitt missbruk.

8. Avstängning och avskiljning
från skolan
Skolan skiljer på avstängning och avskiljning
från skolan. Avstängning innebär att man är
välkommen att söka till skolan på nytt vid en
senare tidpunkt. Avskiljning innebär att man
med omedelbar verkan får sluta skolan och
inte är välkommen tillbaka.
Den som bryter mot skolans regler får efter
tillsägelse en skriftlig varning. Vid fortsatta
regelbrott stängs man av från skolan. Se ovan
vilka regelbrott detta gäller.
Vid vissa regelbrott avskiljs man från skolan
med omedelbar verkan. Se lista nedan:

 Brott mot reglerna för alkohol och
droger (punkt 7 ovan)
 Brott mot reglerna för besök av
hemsidor (punkt 3 ovan)
 Stöld
 Brott mot svensk
diskrimineringslagstiftning
 Hets mot folkgrupp
 Hot och våldshandlingar som
åstadkommer fysisk eller psykisk
skada på annan person
 Om vi bedömer att du på grund av
sjukdom är en fara för ditt eller andras
liv
Beslutet om avstängning fattas av rektor i
samråd med lärare. Beslutet kan överklagas
till skolans styrelse. Du har rätt att närvara
och yttra dig när ditt ärende behandlas vid
styrelsemötet. Ditt överklagande ska lämnas
skriftligt och inom en månad efter det att du
tagit del av det beslutet som avses.
Om du är missnöjd med skolans beslut kan du
vända dig till Folkhögskolans
studeranderättsliga råd (FSR). De kommer att
bedöma om ditt ärende har hanteras korrekt
enligt skolans egna studeranderättsliga
standard.
Kontakt FSR: Du kan ringa 08/4124800,
http://www.folkbildningsradet.se (sök på
Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd).
Du har naturligtvis även möjlighet att ta upp
ditt ärende med S:ta Birgittas studeranderåd
och dess representanter.
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Det är skolans ansvar att alla känner till dessa
regler därför måste du skriva på att du läst
detta dokument i samband med
terminsstarten.
…………..

Jag har tagit del av ovanstående regler för
skolan och eftersom jag vill studera på skolan
accepterar jag dem och förbinder mig att följa
dessa regler.

Stockholm den

Underskrift:
……………………………………………

Namnförtydligande:
………………………………………………..

Min mentor:
………………………………………………..

