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Inledning

Ågesta folkhögskolas studeranderättsliga standard ger dig viktig information om skolan och

beskriver dina rättigheter och skyldigheter som deltagare på Ågesta folkhögskola.

Standarden gäller för studerande på Ågesta folkhögskolas långa kurser (kurser längre än 15

dagar).

Huvudman

Ågesta folkhögskola har Frälsningsarmén som huvudman. Frälsningsarmén är ett
internationellt evangeliskt trossamfund inom den världsvida kristna kyrkan.

Måldokument

Verksamhetsidé

“Ågesta folkhögskola skall erbjuda god folkbildning på kristen grund i en drogfri miljö”.

Målsättning

Ågesta folkhögskola skall:

● Bedriva folkbildning på kristen grund i en drogfri miljö

● Sprida kunskap om och förståelse för en kristen helhetssyn på människan, som

betonar alla människors lika värde

● Sprida kunskap om och förståelse för Frälsningsarmén

● Skapa nyfikenhet för studier, bildning, kultur och mänskliga rättigheter

● I kursutbudet möta:

○ Den enskilda människans behov av utbildning och utveckling

○ Samhällets utbildningsbehov

○ Frälsningsarméns behov av att utbilda medlemmar och personal

Med begreppet 'kristen grund' menas den helhetssyn på människan som integrerar hennes

fysiska välbefinnande med såväl den psykosociala som den andliga dimensionen. Utifrån

den människosynen har kyrkan utvecklat en värdegrund som också stora delar av det

västerländska samhället bygger på. I den värdegrunden finns demokrati, jämlikhet och

respekt för oliktänkande som fundamentala principer. I begreppet "kristen helhetssyn på

människan" ingår även hälsa, friskvård och en fysiskt god miljö.

Vision

Ågesta folkhögskola skall driva fulltecknade folkhögskolekurser med hög kvalitet och gott

rykte. Med moderna medel samt välutbildad och engagerad personal, möter vi individerna

där de är och arbetar för bästa möjliga kunskapsutveckling. Vi vill möta individens,

samhällets och huvudmannens behov av utbildning. Skolan skall ha en trygg, respektfull,

positiv och kreativ lärmiljö där deltagare kan växa som människor. Huvudmannens profil

skall vara synlig och vara en tillgång för verksamheten.
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Profil

Ågesta folkhögskola skall utifrån kristen värdegrund tillgodose de studerandes behov av

personlig utveckling genom att:

● lägga stor vikt vid livsfrågor och etiska frågeställningar

● informera om Frälsningsarmén och kristen livssyn i varje lång kurs

● erbjuda en tillgänglig och positiv miljö, präglad av kristen tro och människosyn,

med respekt för och omsorg om alla människor

Statens syften med statsbidraget är att:

● Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.

● Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin

livssituation och skapa engagemang och delta i samhällsutvecklingen.

● Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i

samhället.

● Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Information innan och i samband med antagning

Under fliken deltagarinformation samt på de olika kursernas sidor på skolans hemsida

hittar du uppdaterad information om policyer, riktlinjer och planer som gäller för dig som

studerande på Ågesta folkhögskola.

På skolans hemsida hittar du bland annat.

● Obligatoriska kostnader

● Specifik information om antagningsprocessen och urvalskriterier för alla kurser

● Skolans studeranderättsliga standard som bland annat beskriver

○ skolans profil

○ statens syften

○ vilka intyg och behörigheter som är aktuella på aktuell kurs

○ former för studerandeinflytande

○ villkor för vistelse på skolan

● Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning

● Alkohol och drogpolicy

● Mål för kurserna

● Kursinnehåll

● Terminstider

● Vilka villkor folkhögskolan ställer för deltagande i kursen

● Information om studieavgifter och information om vad du som student själv skall

tillhandahålla

● Gällande villkor för att en kurs ska anses vara fullgjord

● Information om för vilken kurslängd antagningen gäller. För sökande till allmän kurs

gäller individuella kursplaner och kurslängder. Personal ger ett första besked om
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den individuella kurslängden utifrån inlämnat underlag vid antagningsintervjun.

Detaljerad studieplan lämnas ut vid kursstart.

● Vilka behörigheter allmän kurs kan leda fram till samt om kursen berättigar till

studieomdöme

Allmänna kriterier för antagning
● Du måste fylla 18 år det år som kursen startar eller vara äldre

● Du måste ha behov av kursen

● Du bedöms kunna tillgodogöra dig kursen

● Du bedöms kunna fungera i den tilltänkta studiegruppen

● Du bedöms vara motiverad för studier

● Dina referenser styrker ovanstående

● Du måste ha hälsa att kunna studera enligt kursens studietakt

När du blir antagen till en kurs så får du ett antagningsbesked via e-post och genom din

inloggning i Schoolsofts ansökningsmodul. Under sommaren skickas information om

skolstart samt praktisk information ut inför kursstart.

Du får inte påbörja en kurs som sjukskriven. Om du inte kommer till upprop och skolan

inte får kontakt med dig, så förlorar du din studieplats. Du får inte ha ett pågående

drogmissbruk när du påbörjar kursen. Detta innebär att du behöver ha varit drogfri minst

sex månader vid kursstart. Om du har haft ett tidigare missbruk så kan vi behöva ha

kontakt med din eftervård för att kunna erbjuda dig en studieplats.

Antagning till nytt läsår för deltagare på fleråriga kurser

Om du har en studieplan som sträcker sig över flera läsår och har haft hög och långvarig

frånvaro under föregående termin med anledning av sjukdom, så kallar rektor och

kursföreståndare till ett möte i anslutning till det nya läsåret. Om du känner dig frisk nog

att påbörja det nya läsåret så får du göra en provperiod under sex veckor där du visar att

du kan följa studierna enligt angiven studietakt. Om du inte kan visa detta under

provperioden, så kan rektor besluta om ett studieavbrott.

Om en utbildningslinje/kurs upphör eller ställs in

Om skolan planerar att lägga ner en pågående utbildningslinje ska sökande informeras om

detta minst tre månader innan kursstart. Om en kurs har för få sökande, så kan kursen

ställas in fram till en månad innan kursstart.

Information vid kursstart

I samband med kursstart så får du bland annat information om följande

● Kursföreståndare och din mentors namn och kontaktuppgifter

● Kursplan, studieplaner och schema/arbetsplan
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● Terminstider och ledigheter

● Avgifter och kostnader under studietiden, betalningsrutiner samt försäkringar

● Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter, studieomdömen och studiestöd

● Försäkringar

● Alkohol och drogpolicy

● Skolans studeranderättsliga standard för studerande

● IT och datapolicy

● Tillgång till och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen

● Regler för och rapportering av frånvaro

● Studiefinansiering

● Skolgemensam och kursrelaterad veckoinformation

● Inloggningsuppgifter till och information om skolans IT-plattformar

● Villkor för avstängning och avskiljande

● Former av deltagarinflytande, klagomålshantering samt grunderna för behörigheter,

intyg och studieomdöme

Deltagarinflytande

Ågesta folkhögskola arbetar aktivt för att skapa engagemang i skolans verksamhet genom

att främja dialog mellan skolledning, personal och deltagare.

Mentor

Som studerande på Ågesta folkhögskola så får du en mentor som har ett speciellt ansvar

för att följa upp hur det går för dig. Din mentor kan även vara kursföreståndare. Du har

regelbundna träffar med din mentor som är den som du i första hand vänder dig till om du

har frågor som rör din studiesituation. Som studerande på skolans långa utbildningar, så

har du har rätt att ha minst två utvecklingssamtal per läsår med din mentor.

Klassråd

Syftet med klassrådet är att du som deltagare kan vara med och påverka din egen och

andras studiesituation. I klassrådet kan du utveckla din förmåga att fråga och argumentera

för dina egna och klassens ståndpunkter. Klassråd äger rum regelbundet på skolans långa

kurser. Under klassrådet delas viktig information och du har möjligheten att lyfta fram och

diskutera aktuella frågor. Varje kurs väljer klassrepresentanter som lyfter frågor som inte

kan lösas i klassrådet till deltagarråd och skolråd.

Deltagarråd

Syftet med deltagarrådet är att representera och samordna deltagarkåren och aktivt vara

med och påverka skolans verksamhet. Deltagarrådets medlemmar utgörs av

klassrepresentanterna. Deltagarrådet väljer en ordförande och en vice ordförande.

Ordförande ansvarar för att göra en dagordning, kalla till deltagarrådsmöten och leda

deltagrrådsmötena. Vice ordförande tar över ordförandens uppgifter och funktioner om
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ordförande inte kan utföra dessa. Deltagarrådet tar upp frågor som kommer från

klassråden eller enskilda deltagare.

Skolråd

Skolrådet är ett forum där deltagare, kursföreståndare, internatföreståndare  och

skolledning diskuterar, informerar och planerar frågor som rör skolans verksamhet.

Styrelse

Medan det är rektor och skolledning som ansvarar för den dagliga driften av skolan så är

det är folkhögskolans styrelse som är ytterst ansvarig för verksamheten. Styrelsen

bestämmer skolans kursutbud, långsiktiga inriktning och vilka regler som skall gälla på

skolan. Deltagarkåren har rätt att utse en adjungerad representant till styrelsemötena som

kan föra deltagarkårens talan.

Arbetsmiljö

Deltagarkåren har rätt att välja ett deltagarskyddsombud som är med på skyddsronder och

representerar deltagarkåren i skolans arbetsmiljögrupp.

Enkäter

Varje termin genomförs en enkätundersökning där studerande har möjlighet att utvärdera

och ha synpunkter på verksamheten. Utöver detta utvärderar varje lärare sina kurser

årligen.

Avgiftsfri undervisning

Undervisningen på Ågesta folkhögskola är avgiftsfri. Däremot tar skolan ut avgifter för

kost, logi, studieresor, studerandeförsäkring samt läromedel och material som skolan

tillhandahåller, t.ex. hyra av dator.

Studieavgifter uppdateras läsårsvis och uppdaterad information finns på skolans hemsida

innan ansökan till kommande läsår öppnas. Studieavgifter ändras inte under läsåret.

Avgifter måste betalas enligt uppgjord tidsplan.

Försäkringar

Den som studerar på Ågesta omfattas av en kollektiv studerandeförsäkring. Den som bor på

studentboendet måste teckna egen hemförsäkring för det lösöre som förvaras på rummet.
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Disciplinära åtgärder

Avstängning, studieuppehåll och avskiljande

Studieuppehåll

Om en deltagare inte kan följa studierna enligt angiven studietakt, så kan rektor besluta

om ett studieuppehåll. Syfte med studieuppehållet är att ge deltagaren tid att arbeta med

orsaken till att deltagaren inte följer studietakten och återkomma när deltagaren har

förmåga att följa studietakten.

Avstängning

Om det uppstår en situation av en sådan art att någons trygghet och säkerhet upplevs som

akut hotad, så kan rektor besluta om avstängning i upp till 10 dagar under den tid som

incidenten utreds. Den avstängda deltagaren får inte delta i undervisning och vistas på

skolans område under den tid som avstängningen gäller.

Avskiljande

Om deltagare bryter mot skolans regler eller utgör en risk för andras fysiska och psykiska

trygghet, så kan rektor besluta om avskiljande. Syftet med avskiljandet är att trygga

skolans arbetsmiljö och säkerhet. Om deltagare som har skiljts från studierna söker

utbildningar vid ett senare tillfälle, så gör skolan en riskbedömning där man utreder om

deltagaren fortfarande utgör en risk för studie och arbetsmiljön. En eventuell antagning

kräver rektors godkännande.

Handlingsplan vid beteenden som påverkar studier och studiemiljö

negativt

På Ågesta folkhögskola så vill vi att du skall känna dig trygg och ha en god studiemiljö så

att du kan fokusera på att lära dig, växa som människa och uppnå dina mål. Skolans

inriktning är att i första hand stödja dig i ditt lärande, men om du orsakar incidenter, har

beteenden som bryter mot skolans regler eller stör dina och andras studier, så kommer

skolan agera enligt nedanstående handlingsplan för att se till att alla har en trygg och god

lärandemiljö.

Incidentens, regelbrottets eller beteendets allvar, konsekvenser, frekvens och varaktighet

samt din vilja och förmåga att ändra beteende avgör om det blir ett samtal med

upprättande av åtgärdsplan, en varning, beslut om studieuppehåll eller ett avskiljande

från studieplatsen.

Samtal, utredning och åtgärdsplan

Om du bryter mot skolans regler, förorsakar incidenter, eller har beteenden som påverkar

studierna eller studiemiljön negativt, t.ex. på grund av hög frånvaro eller upprepade

mindre förseelser, så kallas du till samtal. I samtalet utreds orsakerna till svårigheterna
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och det upprättas en plan för hur du och skolan skall göra för att du skall lyckas med dina

studier.

Samtal, utredning, åtgärdsplan och varning

Vid allvarligare eller upprepade brott mot skolans regler samt vid incidenter eller

beteenden som allvarligt stör dina eller andras studier, så kallas du till samtal med rektor.

Rektor reder ut frågan tillsammans med dig och samtalet kan leda till en varning för

studieuppehåll eller avskiljande från studier. Utredningen och varningen dokumenteras

skriftligen.

Beslut om studieuppehåll eller avskiljande

Vid allvarliga brott mot skolans regler, allvarliga incidenter samt beteenden som påverkar

studierna eller studiemiljön mycket negativt, så kallar rektor till samtal, reder ut frågan

och beslutar om studieuppehåll eller avskiljande. Beslutet dokumenteras skriftligen. Om

du inte går att nå eller inte kommer till samtal som du är kallad till, så kan rektor besluta

om avstängning eller studieuppehåll utan samtal.

Grunder för beslut om studieuppehåll eller avskiljande

● Du ägnar dig inte åt studier eller ägnar dig åt aktiviteter som stör studierna i den

grad att det påtagligt påverkar dina och/eller andras studieresultat negativt.

● Att i skolan, på internatet eller i andra skolsammanhang använda/vara påverkad av

alkohol, narkotika eller andra droger.

● Missbruk av skolans datanät, digitala plattformar eller utrustning.

● Brottslig verksamhet, t.ex. stöld eller hantering av droger.

● Rasistiska, sexistiska eller andra diskriminerande eller kränkande handlingar i ord

och gärning.

● Hot och handlingar som orsakar fysisk och psykisk skada för annan eller skada på

skolans egendom.

● Grov misskötsel av studierna eller mycket hög frånvaro.

● Mobbning, trakasserier eller kränkande särbehandling.

● Annat som ger allvarliga och negativa konsekvenser för studier och/eller

studiemiljö.

Mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling

Ågesta folkhögskola vill ha en god studiemiljö där alla känner sig accepterade och trygga.

Vi accepterar därför inte och arbetar för att motverka mobbning, trakasserier och

kränkande särbehandling.

Exempel på mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling:

● Förtal eller smutskastning av en deltagare eller dennes familj.

● Uppenbart förolämpande utfrysning, åsidosättande behandling, negligering eller

nedvärderande av annan deltagare.
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● Förföljelse i olika former.

● Medvetna förolämpningar, överkritiskt eller negativt bemötande eller

förhållningssätt.

● Sexuella trakasserier, när någon gör eller säger något som har med kroppen eller

sex att göra och som upplevs som trakasserier.

● Överträdande av andra deltagares önskade och uttalade fysiska och verbala

gränser. Detta gäller oavsett kommunikationsform (ex verbalt eller skriftligen,

analogt, eller digitalt).

Det är viktigt att du berättar för din mentor eller annan personal om du känner dig otrygg

eller upplever att du blir utsatt för mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling.

Du kan bli kallad till samtal ifall personal upplever att du utsätter eller blir utsatt för

mobbning, trakasserier eller kränkande särbehandling.

Om samtalet styrker att mobbning, trakasserier eller kränkande särbehandling förekommer

så kommer skolan att utreda detta enligt skolans handlingsplan för beteenden som

påverkar studiemiljön negativt.

Alkohol och droger

Att använda eller vara påverkad av narkotika eller alkohol är förbjudet i skolans

verksamhet, på skolans område, på internatet och i alla andra skolsammanhang t.ex.

studieresor.

Handlingsplan vid misstanke om brott mot skolans alkohol- och drogpolicy

● Vid misstanke om brott mot skolans alkoholpolicy så kan vi att be dig göra ett

alkoholtest. Om du vägrar att göra ett alkoholtest, så tolkas detta som att du har

brutit mot skolans alkoholpolicy.

● Vid misstanke om brott mot skolans drogpolicy så kan skolan be dig att göra ett

drogtest. Om du vägrar att göra ett drogtest så tolkas detta som att du har brutit

skolans drogpolicy.

För att återuppta studierna efter avskiljande med anledning av brott mot skolans

drogpolicy, behöver skolan ha kontakt med din eftervård och du får styrka drogfrihet med

negativa drogtest enligt din eftervårdsplan för att behålla din studieplats. Om ovanstående

krav är uppfyllda kan deltagaren återuppta studierna vid närmaste terminsstart.

I övrigt så följer vi skolans handlingsplan vid beteenden som påverkar studier och

studiemiljö negativt samt åtgärder för att hantera brott mot skolans alkohol och

drogpolicy.

Rökning

Rökning är endast tillåten på anvisade platser utomhus.
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Missad undervisning och närvaro

Då god närvaro är mycket viktigt för att du skall lyckas med dina studier och för att du

skall få behålla ditt studiebidrag, så registreras din närvaro i Schoolsoft. Skolans mål är att

alla deltagare skall missa mindre än 10% av undervisningen.

För att hjälpa dig att vara närvarande så kommer

● din närvaro att följas upp löpande av din mentor

● skolans deltagarvårdsteam att följa upp din närvaro och kalla till samtal om du

missar mer än 20% av undervisningen (motsvarar fyra dagars missad undervisning

per månad). Vid samtalet så kommer orsaken att utredas och en skriftlig

åtgärdsplan upprättas där konsekvenserna av den missade undervisningen kommer

att tydliggöras. Ett uppföljningsmöte kommer att bokas ungefär en månad fram i

tid. Om du inte har följt åtgärdsplanen så kommer du att kallas till samtal med

rektor där en varning för studieplatsen utfärdas.

● du om du inte kommer till bokade möten med kurator att kallas till samtal med

rektor. Om du inte kommer till bokade möten med rektor, så kan rektor besluta om

studieuppehåll eller avskiljande.

● rektor vid kommande uppföljningsmöte besluta om studieuppehåll ifall du har fått

en varning, närvaron inte är under 20% och du inte har vårdat sjukt barn eller har

intygad sjukfrånvaro.

● du terminsvis få information om hur mycket undervisning du har missat,

konsekvenserna av att missa undervisningen och hur många veckor/månader detta

blir om du fortsätter på samma sätt resten av läsåret.

Sjukskrivning från studieplats

Skolan erbjuder som huvudregel inte deltidsstudier vilket betyder att du antingen är helt

sjukskriven eller studerar heltid. Undantag från huvudregeln kan göras ifall båda

nedanstående villkor är uppfyllda:

1. Du studerar på heltid och har en sjukdom där du riskerar en eller flera längre

sjukperioder under en tolvmånadersperiod. Om detta stämmer så kan du vara

sjukskriven på halvtid och få studiemedel eller studiestartsstöd för den tiden. Det

behövs ett läkarutlåtande som visar att du har en sådan sjukdom. Du gör då din

sjukanmälan på Försäkringskassans blankett Nr 7444.

2. Det går att göra en meningsfull studieplan som fungerar med din

deltidssjukskrivning.

Om du har ett läkarintyg som intygar att du är sjukskriven heltid, så behåller du din

studieplats terminen ut. Om du avslutar en termin som sjukskriven och du vill behålla din

studieplats kommande termin, så görs det först en pedagogisk bedömning av

kursföreståndare och rektor. Om det bedöms som pedagogiskt meningsfullt att fortsätta

Ågesta folkhögskola • Bonäsvägen 5 • 123 52 Farsta • Tel 08-562 28 100 • www.agesta.nu

• kontakt@agesta.nu  • Org nr: 80 20 06-1688 • Huvudman Frälsningsarmén

10

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/53b82b1b-6ad9-4211-9238-68487ad9043e/rfv7444-027-f-001.pdf?MOD=AJPERES&CVID=


studierna, så kallar rektor och kursföreståndare till ett möte i anslutning till den nya

terminen.

Under mötet görs en bedömning om du kan förväntas komma tillbaka till studierna under

terminens första sex veckor. Ifall din sjukskrivning förväntas bli längre, så görs det ett

studieavbrott och du kan återuppta studierna vid ett senare tillfälle.

Du kan inte börja en ny kurs eller ett nytt läsår som sjukskriven.

CSN

Skolan och kursdeltagarna är skyldiga att hålla sig uppdaterade med aktuella regler från

CSN beträffande frånvaro. Du som deltagare är alltid ansvarig för att den information du

skickar in till CSN stämmer, även den information som är färdigifylld. Skolan rapporterar

frånvaro till CSN enligt deras regler och riktlinjer.

Om du har studiemedel från CSN

Om du har studiemedel från CSN, så tar skolan inte ställning till om anledningen till att du

missar undervisning. Det är CSN som utreder och avgör om du har rätt till/får behålla

studiemedel under din frånvaroperiod. För mer detaljer, se information som delas ut vid

kursstart och www.csn.se

Om din andel missad undervisning vid terminsslut överstiger 20% av lektionerna, så

rapporterar skolan till CSN att du inte har följt studietakten. Om du har varit frånvarande

från skolan utan att ha anmält godkänd grund till försäkringskassan, så kan du bli

återbetalningsskyldig för de bidrag du fått under den tid som du har varit frånvarande.

Om du har studiehjälp från CSN

Om du har studiehjälp är det skolan som avgör om din frånvaro är godkänd eller inte. Är

du sjuk en längre period behöver skolan ha ett läkarintyg. Om du är borta utan giltig

anledning så anmäler skolan detta till CSN och du får sänkt eller indraget studiebidrag.

Deltagare (studiemedel och studiehjälp) som har så hög frånvaro att utbildningen inte kan

betraktas som fullföljd kan erbjudas studier ytterligare någon/några terminer alternativt

avbryta och återkomma till en annan termin. Vill inte deltagaren göra ett avbrott trots att

närvaron inte är tillräcklig för att tillgodogöra sig studierna, så kan rektor besluta om

studieuppehåll eller avskiljande från studieplats.

Om du har aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Om du har aktivitetsersättning vid förläng skolgång så avgör skolan om du gör nytta av din

studieplats enligt skolans rutiner för att hantera missad undervisning och frånvaro. Om du

själv gör ett studieavbrott eller skolan beslutar om ett studieavbrott, så är det viktigt att

du anmäler avbrottet till Försäkringskassan för att inte blir återbetalningsskyldig.

Ågesta folkhögskola • Bonäsvägen 5 • 123 52 Farsta • Tel 08-562 28 100 • www.agesta.nu

• kontakt@agesta.nu  • Org nr: 80 20 06-1688 • Huvudman Frälsningsarmén

11

http://www.csn.se


Villkor för användning av skolans datorer, IT-plattformar och

nätverk

Skolans datorer, nätverk och IT-plattformer är främst till för studier. Du får inte använda

skolans IT-verktyg till att hantera eller sprida material som är rasistiskt,

könsdiskriminerande, pornografiskt, innehåller grovt våld eller på ett sätt som strider mot

svensk lag. Vi misstanke om brott mot skolans IT-policy så kan IT-ansvarig logga in på dina

skolkonton och kontrollera dina aktiviteter.

På skolans digitala plattformar gäller samma regler för god studiemiljö som det gör på

skolans område. Om en deltagare är intresserad av att ha mer privat kontakt med en

annan deltagare så hänvisas deltagarna till att ta kontakt genom privata konton. Om en

deltagare inte önskar ha kontakt med en annan deltagare privat ska detta respekteras.

Mer information finns i skolans IT-policy för deltagare

Tillgänglighet

Majoriteten av skolans lokaler är anpassade för rörelsehindrade. Elevassistenter, lärare och

specialpedagog arbetar för att göra undervisningen tillgänglig vid funktionsvariationer eller

bristande kunskaper i svenska. Skolan har en linje för deltagare med

autistspektrumdiagnos.

Skolans undervisning bedrivs i förhållandevis små grupper, med hög lärartäthet, och

erbjuder på allmän kurs och arbetslivslinjen autistspektrum asperger stöd av elevassistent.

Mer information om skolans stöd till deltagare finns här.

Intyg

Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen

Kursintyg

Alla deltagare som har fullgjort en kurs får ett kursintyg som innehåller kursens namn,

kurstid, omfattning, kort beskrivning av innehåll samt underskrift av rektor efter

genomförd kurs. Deltagare på allmän linje får ett kursintyg läsårsvis även om  studieplanen

sträcker sig över flera år. Deltagare på allmän linje som inte får sitt studieomdöme på det

behörighetsgivande intyget då de inte uppfyllt omfattningskravet, kan få omdömet

utskrivet på kursintyget när studierna på Ågesta folkhögskola avslutas.

Behörighetsgivande intyg

Deltagare på allmän kurs som har uppnådd behörigheter har rätt att begära ut ett

behörighetsgivande intyg. Efter genomgången allmän kurs får alla deltagare på allmän kurs

ett behörighetsgivande intyg förutsatt att man inte har begärt att studieomdöme inte skall

utfärdas.
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Studieintyg

Även om studierna har avbrutits har den studerande rätt att få ett studieintyg där det

framgår att studierna har bedrivits under begränsad tid.

SEQF (Sveriges referensram för kvalifikationer)

Om du efter genomförd kurs uppfyller kraven för allmänna högskolestudier så intygar

skolan att du är behörig enligt SEQF nivå 4. Om du efter genomförd utbildning på allmän

kurs på grundskolenivå har bedömts kunna tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå, så

intygar skolan att du är behörig enligt SEQF nivå. Dessa intyg underlättar ifall du vill

studera utanför Sverige och inom EU.

Allmän kurs

Grundläggande behörighet

Genom studier på skolans allmänna kurser kan du uppnå grundläggande behörighet för

studier på högskola genom att uppfylla omfattningskravet och uppnå behörighet i

nedanstående ämnen. Behörighet uppnår man genom att visa kunskaper motsvarande

kraven till gymnasiebetyget E i nedanstående kurser.

● Svenska 1, 2 och 3, alternativt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

● Engelska 5 och 6

● Matematik 1 a, b eller c

● Historia 1a1

● Naturkunskap 1a1

● Religionskunskap 1

● Samhällskunskap 1a1

För att uppnå behörighet på yrkeshögskola gäller samma krav som för grundläggande

högskolebehörighet frånsett att du inte behöver uppnå behörighet i svenska/svenska som

andraspråk 2 och 3 samt engelska 6.

Omfattningskravet

Omfattningskravet medför att du behöver studera motsvarande tre  års gymnasiestudier.

Omfattningskravet kan uppfyllas på följande sätt

År 1 År 2 År 3

Allmän kurs Allmän kurs Allmän kurs

Gymnasieskola/komvux Allmän kurs Allmän kurs
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(1 år= ca 800 poäng)

Grundskola+ två års intygat

arbete

Gymnasieskola/komvux Allmän kurs

Gymnasieskola/komvux Gymnasieskola/komvux

(2 år = ca 1600 poäng)

Allmän kurs

Vid läsårets början upprättas en enskild studieplan för varje elev, där det klart framgår hur

länge respektive elev behöver studera på Ågesta folkhögskola och vilka behörighetsgivande

ämnen som behövs för att uppnå den behörighet man eftersträvar.

Behörigheter i enskilda ämnen utfärdas under förutsättning att frånvaron understiger 20%,

givna uppgifter lämnats in, redovisningar genomförts och de inlämnade uppgifterna är av

en kvalitet som motsvarar godkänd gymnasienivå.

I och med att Ågesta folkhögskola har individuella studieplaner och antagning terminsvis

på Allmänna kurser, så räknas även omfattningskravet terminsvis. Detta betyder att någon

som exempelvis har med sig 1200 godkända poäng från gymnasiet behöver studera 3

terminer på allmän kurs för att uppfylla omfattningskravet.

Här finns mer information om behörighetsgivning och studieomdömen:

www.folkhogskola.nu/Om-folkhogskolan/Behorigheter/Studieomdome-och-behorighetsinty

g

Studieomdöme

Deltagare på allmän kurs omdömessätts läsårsvis efter fullgjort läsår. Fullgjort läsår

innebär en närvaro på över 80%, aktivitet på lektionerna och genomfört kursinnehåll. Om

du missar mer än 20% av undervisningen så kan lärarna skjuta på omdömessättningen till

kommande termin så att de får ett underlag motsvarande ett läsårs heltidsstudier.

Studieomdömet sätts gemensamt av undervisande pedagogisk personal. Det som vägs in i

bedömningen är följande:

● kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa

● förmåga till bearbetning och överblick

● ambition, uthållighet och förmåga att organisera sina studier

● social förmåga

Omdömet lämnas ut muntligt vid förfrågan om du går kvar på skolan. Om du slutar delas

omdömet ut under terminsavslutningen alternativt skickas hem per post efter terminsslut.
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Här kan du läsa mer om folkhögskolans omdömessättning:

Sveriges folkhögskolors information om studieomdöme och behörighetsintyg

Ågesta folkhögskolas rutiner och riktlinjer för omdömessättning.

Internat

Skolans internat är mycket viktigt då den erbjuder möjligheten att studera på

folkhögskolan för deltagare som bor långt borta eller som har svårt att hitta ett boende i

Stockholm. Internatet spelar även en viktig pedagogisk roll då det för många är det första

egna boendet och det ger möjlighet att umgås och studera utanför lektionstid.

Du kan inte enbart hyra rummet eller betala för vissa måltider då nivån på avgiften för

internatboendet bygger på att alla äter alla måltider. Mat serveras måndag t.o.m. lunch

fredag. Vid utlysta lovdagar/studiedagar serveras inga måltider på skolan. Dag före röd

dag serveras ingen middag. Kostnad för missade måltider med anledning av aktiviteter som

organiseras av skolan återbetalas.

Skolan kan under pågående kurs behöva omdisponera användningen av internatet. Detta

kan medföra att du måste flytta från ditt först tilldelade rum till ett annat. Vissa

inspektioner och fastighetsarbeten kan komma att utföras med kort varsel. Hyra av rum

regleras i kontrakt. Läs mer om detta i Hyresavtal och tillfällig bostad för kursdeltagare

på folkhögskola.

Du håller själv med alla sängkläder och handdukar. Vill du ändra på några detaljer, t.ex.

sätta upp egna gardiner, så går det givetvis bra. Se inventarieförteckning som finns i

hyreskontraktet. Husdjur får inte medföras till internatet. Vid kursstart betalas en

nyckeldeposition för de nycklar som du kvitterar ut. De pengarna får du tillbaka när du

slutar kursen och återlämnar nyckeln.

Skolans internat är stängt under jullov och sommarlov.

Avhysning från studentboende

Boende på Ågesta folkhögskolas internat tecknar ett hyreskontrakt för studentboende. Om

du avbryter dina studier självmant eller med anledning av rektorsbeslut, så kan du inte bo

kvar på skolans internat. Du kan heller inte bo kvar om du inte deltar i undervisningen, om

du inte betalar din hyra eller på annat sätt bryter mot hyreskontraktet.

Vid sjukskrivning från studier så kan du bo kvar resten av innevarande termin. Om läsåret

avslutas med sjukskrivning, så får du endast plats på skolans internat om du är frisk nog

att studera enligt angiven studietakt. Om du efter samtal med rektor och kursföreståndare

antas till den nya terminen, så kommer du att få en provperiod på sex veckor där du

behöver visa att du är aktivt med i undervisningen och inte missar mer än sex dagars

undervisning.
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Om du med anledning av sjukdom utgör en risk för din egen och/eller andra boendes hälsa

och trygghet, så kan rektor besluta att avhysa dig från internatet.

Integritet

Du är skyldig att lämna de personuppgifter skolan behöver för att kunna rapportera

verksamheten för statsbidrag eller i aktuella fall som underlag för utbetalning av

studiemedel. Skolan följer riktlinjerna i EU´s dataskyddsförordning (GDPR) och vår

behandling av personuppgifter beskrivs i skolans Integritetspolicy.

Sekretess- och arkivering

Sekretess

Ågesta folkhögskolas personal har tystnadsplikt för uppgift om en enskilds personliga

förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne far illa

om uppgiften röjs. Personalen har inte tystnadsplikt gentemot annan personal på Ågesta

folkhögskola om informationen är nödvändig för att personalen i sin yrkesroll skall kunna

utföra ett gott arbete.

Uppgifter om studerande lämnas generellt inte ut till privatpersoner, organisationer eller

företag. Undantag är de rapporter som vi enligt vårt uppdrag måste lämna. Kommer en

förfrågan från myndigheter så avgörs frågan utifrån samhällsansvar och deltagarens bästa.

Arkivering

Ågesta folkhögskola förvarar dokument på ett säkert sätt enligt skolans arkivplan. Intyg

arkiveras i minst 50 år efter avslutade studietider och skolan lämnar på begäran ut kopior.

Ansökningshandlingar

Dina ansökningshandlingar förvaras digitalt i Schoolsoft.

Hyreskontrakt

Hyreskontrakt upprättas i två exemplar, ett till hyresgästen (den studerande) och ett till

hyresvärden (Ågesta folkhögskola). Folkhögskolans  exemplar förvaras på skolan under

hyrestiden och makuleras sedan. Handlingar av ekonomisk uppföljning arkiveras i sju år

enligt bokföringslagens krav. Beslut av styrelsen för Ågesta folkhögskola 2017-08-15.

Tvister

Skolans inriktning är att du skall känna dig lyssnad på och att du förstår på vilka grunder vi

fattar studeranderättsliga beslut. Om du har frågor så vänder du dig i första hand till din

mentor och kursföreståndare för linjen. Om ni inte kan lösa frågan så får du hjälp av din

mentor att vända dig till rätt person. Om du inte kan lösa frågan med annan personal så

vänder du dig till rektor. Om det handlar om en studeranderättslig fråga och rektor inte

kan hjälpa dig eller om du är missnöjd med ett rektorsbeslut, så kan du skriftligen

överklaga ärendet till skolstyrelsens arbetsutskott senast inom en månad efter att du har

träffat rektor. Överklagan skickas via e-post till styrelsens ordförande Bert Åberg
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(bert.aberg@fralsningsarmen.se). Frågan kommer då att behandlas av styrelsens

arbetsutskott och du har rätt att närvara och yttra dig när ärendet behandlas i utskottet.

Om du, efter att du har vänt dig till rektor och till skolans styrelse, fortfarande har

klagomål på hur skolan agerat, så kan du göra en anmälan till Folkhögskolornas

studeranderättsliga råd (FSR).

FSR kommer bedöma om ärendet har hanterats korrekt enligt skolans studeranderättsliga

standard. FSR kan också yttra sig om skolans regler är tydliga och ändamålsenliga och

granska vårt agerande utifrån ett studerandeperspektiv. Du anmäler till FSR genom att

e-posta fsr@folkbildningsradet.se.

Följande frågor kan behandlas av FSR: Din kurs lever inte upp till vad skolan utlovat,

skolans hantering av klagomål, skolans hantering av disciplinära åtgärder, till exempel

varning, avstängning och avskiljande, bristande information om avgifter, bristfällig

studievägledning, bristande uppföljning av studieplan, bristande kommunikation om

studieresultat, skolans hantering om en kurs avbryts eller ställs in brist på

deltagarinflytande och studeranderätt.

Folkhögskolans beslut gällande utfärdande av studieomdömen eller behörighetsgivning kan

inte prövas av FSR.

Fastställd av Ågesta folkhögskolas styrelse 2021-09-21
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