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Riktlinjer
Antagningsprinciper och antagningsprocess samt avstängning
Skolan är öppen för alla vuxna, det vill säga, personer som fyller minst 18 år under det år
som kursen börjar.
Prioriterade grupper är sökande med ofullständig grundskole- eller gymnasieutbildning.
Grundprincipen gäller alla som ansöker före sista ansökningsdatum. Därefter kan ett visst
urval göras beroende på om det finns lediga platser till önskad kurs.
Efter antagningsintervju/test/audition (se nedan) beslutar de intervjuande lärarna, i samråd
med lärarlaget, vilka deltagare som uppfyller de behörighets/antagningskrav som ställs för
aktuell kurs. Kurserna sätts samman så att största möjliga mångfald skapas beträffande
ålder, kön, etnecitet, yrkesbakgrund, språkkunskaper och funktionsvariationer. Vid behov
kontaktar vi referenser för att klargöra tidigare studier, arbetslivserfarenheter, sjukdom eller
funktionsnedsättning. Detta för att vi på bästa sätt ska kunna förbereda oss för de behov som
finns.
Reserver antas löpande in till 15 dagar efter kursstart.
Antagningsbesked ges skriftligt och en bekräftelseavgift ska betalas in senast tio dagar från
antagningen. Denna avgift återbetalas om återbud lämnas före ett fastställt datum som
brukar vara ca 20 dagar före kursens start. Mer information i skolans Avgiftspolicy.
Drogfri skola
Det är absolut förbjudet att vara påverkad av eller använda droger på skoltid eller i anslutning
till skolan.
Vid tidigare missbruksproblem, måste missbruket ligga minst två år tillbaka i tiden för att
kunna antas till skolan.
Funktionsvariationer
Sökande uppmanas att informera lärare om eventuella funktionsvariationer som innebär en
funktionsnedsättning eller sjukdomar som kan påverka det dagliga livet på skolan. Därmed
kan skolan se till att lokalerna och undervisningen anpassas till den sökandes specifika
behov.
Överklagande av antagningsbeslut
Överklagan lämnas skriftligen senast 14 dagar efter antagningsbeskedet tagits emot, till
antagande kurslärarlag.
Kurs som upphör eller ställs in
Kurserna startar under förutsättning att tillräckligt antal deltagare finns. Vid inställd kurs
meddelas antagna deltagare senast 14 dagar före planerad kursstart. Inbetald kursavgift
återbetalas.
Om en kurs på grund av för få deltagare måste läggas ned så kommer kvarvarande
kursdeltagare att i första hand beredas plats på någon av skolans övriga kurser. Finns ingen
lämplig kurs på skolan kommer deltagarna att få stöd att finna annan lämplig utbildning.

Sida 2 av 2

Villkor för avstängande och avskiljande av deltagare
Avstängning kan ske vid för hög frånvaro, våld eller skadligt uppförande, mobbing,
drogpåverkan på skolan samt obetalda materialvgifter. Varje kursdeltagare får i samband
med skolstarten en folder med information om skolan.
I foldern står följande:
”Om en deltagare inte kan acceptera de arbetsformer som undervisningen bedrivs i, eller
deltagarens uppförande inverkar skadligt på kursdeltagare och/eller personal, kan deltagaren
avstängas från utbildningen.
Jag har läst och tagit del av deltagarinformationen i denna folder och förstått skolans regler
om närvaro, kursintyg, omdöme samt allmänna regler angående alkohol, droger, mobbing
samt sexuella, religiösa och politiska trakasserier.
Jag har betalat kursavgiften.”
Därefter ska deltagaren skriva under ett studiekontrakt och godkänner därmed skolans
regler.
Sundbybergs Folkhögskola har flera olika policydokument som tar upp frågan om
avstängning/avskiljande av kursdeltagare:
1.
2.
3.
4.

Likabehandlingsplan
Lokal handlingsplan vid hög frånvaro, våld eller skadligt uppförande
Drogpolicy
Policy för deltagaravgifter
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