Fristads
Folkhögskola

ANSÖKAN

Läsåret 201 - 201
Sista ansökningsdag 15:e maj

Jag söker till

Allmän kurs

Särskild kurs

Introkurs

Bas

Grundskolenivå

Åk 1
Åk 2

Gymnasienivå

Åk 3

Gymnasienivå

Grund
Höst
Vår

Växa
Personlig assistent

Grundskolenivå
Löpande antagning, ingen profil

Välj först nivån för dina studier i
behörighetsämnena nedan:

Vävkurs

Hälsolinjen 50%
Höst
Vår

Gymnasienivå

Digitala medier 40%
Hälsa 40%
Skaparkraft 40%
Språk, Kultur & Identitet 40%
Världen & Vi 40%

Välj sedan profil.
Ange 1:a och 2:a handsval.(1,2 )

Digitala medier

100%
100%

75%
75%

Påbyggnad
Höst 100%
Vår
100%

75%
75%

Väv Må Väl 50%
Höst
Vår

Hälsa
Skaparkraft

Fyll också i nästa sida!
Kontrollera att alla uppgifter som gäller din ansökan är
ifyllda! Ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Språk, Kultur & Identitet
Världen & Vi

Personuppgifter

V ar snäll skriv tydligt!

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Telefon Bostad/mobil (även riktnr)

Telefon Arbete (även riktnr)

Önskar bo på internatet

Gatuadress

Postnummer

Postadress

E-postadress

Nationalitet

Hemortskommun

JA

NEJ

Underskrift
Ort och datum

Skolans anteckningar
Ankom
20 .........................

Namnteckning

Antagen

Reservplats

Anmälningasavgift

Betald

Återbud

20 .............................
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Fyll också i denna sida!
Gäller alla utom Växa.

Fristads Folkhögskola

Utbildning

Bifoga betygskopior, tack!

Grundskola, skolans namn

Antal läsår

Avslutat? Vilket år?

Bilaga nummer

Gymnasieskola, skolans namn

Folkhögskola, skolans namn

Annat, skolans namn

Anställningar/ Praktik
Arbetsgivare , arbetsuppgift

Antal månader

Bilaga nr

Arbetsgivare , arbetsuppgift

Antal år

Nuvarande sysselsättning
Arbete:

Arbetslös

Annat:

Övriga upplysningar
Medlemskap i föreningar, organisationer, förtroendeuppdrag eller liknande

Referenser

(2 personer som känner dig. Ej vänner eller släktingar)

Namn

Företag/förening

Telefon/email

Namn

Företag/förening

Telefon/email

Genom Arbetsförmedlingen

Annons

Kamrat, släkting

Annat:

Söker du till Hälsolinjen, Personlig Assistent eller någon av vävkurserna?
Då vill vi att du bifogar ett personligt brev där du förklarar varför du vill söka
just denna kurs.
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Bilaga nr

Fristads Folkhögskola

V iktig info för dig som söker till Fristads
Folkhögskola. Spara denna sida hemma!

Studeranderättslig standard för Fristads folkhögskola
Fristads folkhögskola vill vara en kraft som stärker den enskilde medborgaren. Genom att
erbjuda möjlighet till bildning, engagemang och utveckling vill vi skapa en god miljö, tillväxt
.
Fristads folkhögskolas är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR.
Information om vår studeranderättsliga standard hittar du på skolans hemsida
www.fristads.fhsk.se.
Skolans huvudman är Västra Götalandsregionen.
Statens syften med folkbildning hitta du på www.folkhogskola.nu.
Information om kurser och deras innehåll finner du på skolans hemsida.
Undervisningen kostar inget. Du får dock betala en terminskostnad där det ingår tillgång till böcker
i klassuppsättningar i vissa ämnen t ex matematik samt material vid estetisk verksamhet, kaffe med
fralla en gång i veckan i samband med veckoinformationen, samt måltider vid skolstart och jul- och
våravslutning. Utöver dessa kostnader kan det tillkomma kostnader vid studiebesök och andra arrangemang. Aktuella uppgifter om kostnader hittar du på vår hemsida.
Studerande erbjuds förmånliga månads- och terminsabonnemang i skolans matsal som ger rabatt
på lunchpriset.
Det finns möjlighet att bo på skolans internat. I hyran ingår förutom logi även frukost och lunch.
För aktuella priser, se vår hemsida.
Ansökningstid: senast 15 maj. Bifoga betygskopior.
Antagning allmän kurs: skolans allmänna kurs vänder sig i första hand till personer som saknar
grundskole- och/eller gymnasiebehörighet. Vid antagning prioriteras i skolans tidigare kursdeltagare
som har godkända studieresultat och önskar fortsätta sina studier. Därefter antas nya deltagare utifrån
resultaten från referenstagningen.
Antagning personlig assistent: alla sökanden intervjuas av lärarna, och det personliga brevet är ett
underlag till intevjun. Antagning sker utifrån resultaten av intervjun samt referenstagning.
Antagning hälsolinjen: urval görs utifrån det personliga brevet och referenstagningen. Den sökande
kallas även till ett personligt möte.
Antagning vävkurs: vid antagningen prioriteras i första hand sökanden till grund- och påbyggnadskursen utifrån resultaten från referenstagningen. I mån av plats antas sedan deltagare till distanskurserna och Väv Må Väl.
Antagning Växa: Man ska gå en pröva-på-kurs under våren; därefter ansöker man till Växa.
Antagning sker utifrån pröva-på-kursen.
Intyg: För att få ett intyg för godkända studier krävs en närvaro på minst 80 %.
Omdöme. Omdöme delas ut utifrån kriterier som staten har bestämt. Information om kriterierna
hittar du på skolans hemsida www.fristads.fhsk.se. Alla lärare som den studeranden har haft deltar i
omdömessättningen.
Tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning presenteras på skolans hemsida –
se tillgänglighetsinformation.
Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska presenteras vid
intervjutillfället i samband med antagningsförfarande.
Studerandeinflytande sker via kursråd, miljöråd och Fridenråd.
Varken alkohol eller andra droger får förekomma under skolsammanhang.
Studeranden ska skriftligen intyga att man har tagit del av drogpolicyn.
Rökning är tillåtet på särskild anvisad plats.
Fristads Folkhögskola - en del av
Om du har skyddad identitet, kontakta skolan personligen.
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Följande information lämnas vid kursstart
Kursansvarig lärare: Arbetslag för varje kurs
samt deltagarnas mentorer presenteras
under informationsveckan.
Kursplan och schema presenteras under
informationsveckan.
Information om terminstider och ledigheter
skickas ut då deltagaren har bekräftat att
hon/han kommer att börja studera.
Rapporteringssystem till CSN m.m. presenteras av skolans SYV, som besöker alla
enskilda samtal.
Ämneslärare ansvarar för information beKursdeltagarna är försäkrade, SYV informerar om detta.
Villkor för användning av skolans resurser
presenteras under informationsveckan.
Kursdeltagarna får skriva på ett regeldokument angående internetanvändning i
skolans lokaler.
Den rättsliga standarden presenteras vid
skolstarten och är tillgänglig via skolans
elevnät.

enbart av de studerande. De studerande har
möjlighet att påverka sin situation via skolans
kursråd där studerande har majoritet. Stadelevnät.
Klagomål: Första kontakt tas med den undervisande läraren, därefter med mentorn. Om detta
inte är tillfylles kontaktas biträdande rektor
eller rektor, därefter skolans styrelse och sedan
FSR för rådgivning. Deltagarna kan därefter
via anmälan till länsrätten i sakärenden och till
kammarrätten om ärendet är felaktigt handlagt.
Styrelsens representanter besöker de olika
deltagargrupperna en till två gånger per läsår.
Styrelseledamöter är alltid välkomna att besöka
skolan.

V iktig info för dig som söker till Fristads
Folkhögskola. Spara denna sida hemma!

Intyg
Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter
och studieomdömen presenteras under informationsveckan samt under återkommande samtal
med deltagarens mentor samt med
ämnesansvarig lärare.
Om en kurs upphör eller ställs in
Information om ett minimiantal för genomförande av kurs lämnas vid antagningstillfället.
Minimiantalet kan variera beroende på kurs.
Om kursen blir inställd erbjuds den sökande
möjligheten att delta i en annan kurs på skolan.
Utvärdering
Fristads folkhögskolas kvalitetsredovisning följer
de ramar staten och huvudmannen har lämnat. På skolan görs en utvärdering en gång per
termin. Kursrådet är med och utformar utvärderingen. Därutöver gör varje lärare/arbetslag en
utvärdering av sitt ämne. Skolan deltar också i
RIO:s enkät. Utvärdering av hela verksamheten
görs också i samband med års- och delårsredovisningar.
Disciplinära åtgärder
Skolan är drogfri och deltagaren måste skriva på
ett avtal. Om någon bryter mot avtalet varnas
personen i ett första skede och en individuell
handlingsplan upprättas. Om deltagaren inte
fullföljer avtalet avskiljs han/hon från skolan.
Om kursdeltagaren döms för brottslig verksamhet med fängelse som påföljd, får deltagaren göra
deltagaren uppträder störande i gruppen kallas
han/hon till rektor/biträdande rektor och en individuell åtgärdsplan upprättas. Om deltagaren
studier.
Arkiv- och sekretessregler
Fristads folkhögskola följer förvaltningslagens
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