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1. Antagning och att studera hos oss
På vår folkhögskola är alla välkomna oavsett vilken bakgrund man kommer ifrån. Detta
innebär att du som deltagare måste visa respekt för alla människor. Vi jobbar ofta i grupp
och vi värdesätter att ha en gemenskap på skolan. För att dessa två saker ska fungera på
skolan är det viktigt att alla både lärare och deltagare bidrar till gott samarbetsklimat.
1.1 Vem kan söka
För att söka till allmän kurs gymnasienivå måste du ha fyllt 18 år, gått 9 år i grundskola eller
motsvarande. Du har gått Svenska som andraspråk grund och du är inte i behov av vård eller
rehabilitering på skolan. För att söka till allmän kurs grund, gymnasieförberedande måste du
ha fyllt 18 år, ha klarat av SFI C/D eller motsvarande och du är inte i behov av vård eller
rehabilitering på skolan.
1.2 Hur antagningen går till
Vi tar löpande emot ansökningar till våra allmänna kurser. Du ansöker genom att fylla i
webbformuläret på vår hemsida eller på folkhogskola.nu. När du har sökt till skolan får du
inom ett par arbetsdagar ett mejl eller telefonsamtal med kallelse till antagningsintervju. Till
intervjun behöver du ta med dina betyg/intyg från tidigare utbildningar och anställningar. Ett
par arbetsdagar efter din antagningsintervju får du ett besked om du är antagen till skolan
eller inte. Om du däremot inte uppfyller skolans formella krav så meddelas detta senast vid
intervjutillfället.
Blir du inte antagen men uppfyller skolans formella krav så meddelar vi detta via e-post. Du
erbjuds då en reservplats. När en plats blir ledig erbjuds de som står på reservlistan platsen i
ordning efter ansökningsdatum och antagningskriterier.
Skolan har oftast fler sökande än det finns lediga platser. När vi antar sökande följer vi dessa
kriterier i nedanstående rangordning:
•
•
•
•
•
•

Du som saknar eller inte gått klart gymnasiet. Du som behöver komplettera grundskolan
ett år för att kunna fortsätta på gymnasienivå
Du som har ett slutbetyg som inte ger behörighet att studera vidare på högskolan (det
vill säga saknar grundläggande eller särskild behörighet).
Motivation, du kan tydligt redogöra för dina mål, förväntningar och din plan för hur du
ska genomföra studierna.
Du som har svaga gymnasiebetyg och trots behörighet inte kan läsa vidare.
Du som har behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder.
Du är dessutom över 18 år.
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1.3 Överklaga antagningsbeslut
Överklagan sker i första instans till rektor bengt.almstedt@stabirgitta.se och därefter till
skolans styrelse, på adress:
Styrelsen
Sta Birgittas Folkhögskola
Kungsträdgårdsgatan 12
111 47 Stockholm

1.4 Internat
Ingen av våra skolor har internat.
1.5 Ekonomi
Skolan tar ut en terminsavgift för böcker, administration, material, kaffe och utflykter.
Terminsavgiften ligger för närvarande på 850 kronor (januari 2019). Både Allmän kurs
gymnasienivå och Allmän kurs Grund berättigar till studiestöd via CSN.
1.6 Försäkringar
Alla deltagare är försäkrade under alla skolans aktiviteter på skolan, under studiebesök och
friluftsdagar m.m. Försäkringen gäller även för deltagarnas resa till och från skolan.
1.7 Kursplan och schema
Du får en egen kursplan anpassad efter dina tidigare studier och dina behov. Därför är det
viktigt att du tar med dig dina tidigare betyg till antagningsintervjun. Ditt schema får du inom
en vecka efter skolstart.
1.8 Närvaro för att bli godkänd
Vi följer samma regler som CSN. Du måste ha 80% närvaro på skolan för att få godkänd
termin. Blir du sjuk och får för stor frånvaro är det viktigt att du skaffar läkarintyg.
1.9 Avsluta studierna och intyg
Du meddelar din mentor och lämnar tillbaka nycklar och böcker. Vi meddelar sedan CSN. Har
du studerat 2 terminer hos oss och du uppfyller närvarokravet, har du möjlighet att få ett
intyg med ett studieomdöme och de behörigheter du har fått.
1.10 Skolans regler
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Skolans regler tas fram av lärarna och representanter från deltagarrådet. Deltagarna får läsa
reglerna och bekräfta att de tänker följa reglerna genom att skriva på dem.
1.11 Läxor och prov
Vid heltidsstudier räknar CSN med att man studerar 40 timmar i veckan. På en folkhögskola
har man 20 timmars undervisning i veckan. Den resterande tiden beräknas man lägga på
egenstudier och läxor. Det varierar för olika ämnen. I den mån prov förekommer är de
främst ett sätt att hjälpa dig att repetera in dina kunskaper.
På en folkhögskola bedömer man din närvaro på skolan, hur aktiv du är på lektioner, hur du
deltar, vad du lär dig och hur du reflekterar kring det du lär dig. Man tittar också på hur du
organiserar dina studier, om du passar tider, har med dig kurslitteraturen, och gör dina
hemuppgifter i tid. Dessutom bedömer man hur du agerar på skolan, om du tar ansvar för
dig själv och andra. Allt detta är underlag för ditt omdöme. Omdömet är en bedömning om
hur vi tror att du klarar studier på nästa högre nivå.

2. Deltagarinflytande och studeranderätt
2.1 Deltagarinflytande
Deltagarinflytande är ett viktigt bidrag till demokratin på skolan. Det är din chans som
deltagare att vara med och påverka dina studier och det som händer på skolan.
Varje mentorsgrupp utser en ordinarie och en vikarierande representant till
studeranderådet. Mentorsgrupperna får tid på mentorsmötena till att diskutera vad de vill
att representanten ska ta med sig till studeranderådet.
Studeranderådet möts en gång i veckan och tar upp frågor från sina mentorsgrupper samt
frågor som lärarna eller skolans styrelse vill att de diskuterar. Alla dessa möten
protokollförs. Studeranderådet utser också två deltagare på varje skola som har rollen som
studerandeskyddsombud.
Studeranderådets deltagarrepresentant deltar i skolans lärarmöten och styrelsemöten. De
inbjuds till att ta ställning till frågor som berör de studerandes vardag. Exempelvis:
skolmat/fika, kostnader, friluftsdagar, teman, vissa av skolans regler, viss gestaltning av
skolmiljön.

2.2 Utvärdering
I slutet av varje termin genomförs utvärderingar i de olika ämnena. Där du som deltagare har
möjlighet att tycka till om kursens upplägg och innehåll. Det är så klart välkommet att även
under terminen komma med förslag till dina lärare.

2019-02-04

Folkbildningsrådet genomför också varje termin en webbenkät som deltagare från olika
folkhögskolor besvarar. Den undersöker hur deltagarna upplever kvalitén på sin
folkhögskola.
Skolan tar till sig informationen från de olika utvärderingarna och diskuterar resultatet på
lärarmöten. Sedan arbetar vi utifrån resultaten i samarbete med studeranderådet, för att
förbättra skolan, våra kurser och kvalitetssäkra dem.

3. Avstängning och avskiljning från skolan
Skolan skiljer på avstängning och avskiljning från skolan.
Avstängning sker när en deltagare upprepade gånger bryter mot skolans regler. Trots att
deltagaren fåt tillsägelse och en skriftlig varning. Efter avstängning är du som deltagare
välkommen att söka till skolan på nytt vid en senare tidpunkt, när din sociala och
studiemässiga situation har förändrats till det bättre.

Avskiljning sker vid allvarligare regelbrott mot skolans och samhällets regler (t ex lagbrott
eller om man utgör fara för eget och andras liv) polisanmäls och avskiljs man från skolan
med omedelbar verkan och man är inte välkommen tillbaka till skolan.
Beslutet om avstängning eller avskiljning 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.

4. Klagomålshantering och överklagan
Är du missnöjd med något på skolan vänd dig i förstahand till din mentor. Vill du av någon
anledning inte ta frågan med din mentor kan du prata med platsansvarig eller skolans rektor.
Vill du överklaga ett beslut om avstängning eller avskiljning vänder du dig i första hand till
styrelsen och i andrahand Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.
Vill du överklaga ett studieomdöme kontaktar du skolans rektor.
Om du är missnöjd med skolans beslut kan du vända dig till Folkhögskolornas
studeranderättsliga råd (FSR). De kommer att bedöma om ditt ärende har hanterats korrekt
enligt skolans egna studeranderättsliga standard.
08-412 48 10. Du kan även läsa mer på: http://www.folkbildningsradet.se (sök på
Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd).
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5. Principer för arkivering och öppenhet
Se vår integritetspolicy.

