Studiekontrakt för deltagare på Fristads folkhögskola
Läs igenom detta noga. Skriv sedan under med din namnteckning som bekräftelse på att du
tagit del av informationen.
Fristads folkhögskola är en av sex folkhögskolor som har Västra Götalandsregionen som sin
huvudman och som har en gemensam styrelse. Den styrelsen har fastställt en gemensam
studeranderätt för alla sex skolor som du hittar i sin helhet på skolans hemsida, och där du
kan läsa om dina rättigheter och skyldigheter. Enligt studeranderätten ska deltagaren
informeras om skolans regler vid kursstart.
Respekt för varandra & den gemensamma studiemiljön
En skola är en plats för utbildning och social samvaro. Som deltagare förväntas du visa hänsyn mot
andra och ta ditt ansvar så att vi tillsammans kan skapa bästa möjliga arbetsmiljö för alla deltagare
och all personal på skolan.
Klassen tillsammans med sina lärare kommer överens om hur den gemensamma studiemiljön i
klassen ska vara och exakt vad som ska gälla (t ex att passa tider, att fördela talutrymmet på
lektionerna, användning av mobiltelefoner mm.).

Närvaro - studier på heltid
För att göra undervisningen meningsfull och skapa förutsättningar för goda studieresultat,
trivsel och gemenskap är det nödvändigt med god närvaro för alla studerande. Endast
sjukdom, vård av sjukt barn eller frånvaro för enskild angelägenhet (i undantagsfall) kan vara
anledning till frånvaro. Frånvaro skall alltid anmälas genom att skicka ett sms med namn,
personnummer och klass till telefon 0700-207536 före lektionernas början.
Intyg om genomgången kurs kan inte ges till dem som har stor frånvaro oavsett orsak till
frånvaron.
Drogfrihet & nykterhet
Skolan verkar för att varje deltagare ska få möjlighet att vistas i en trygg och trivsam arbetsmiljö,
som är alkohol- och drogfri. Det innebär att det inte är tillåtet att dricka alkohol, använda droger
eller uppträda påverkad i skolans lokaler eller på skolans arrangemang, studieresor, -besök mm.
När det gäller narkotika är lagstiftningen tydlig. Det är förbjudet. Användning av narkotika leder
till avstängning. Vid misstanke kommer rektor att förbehålla sig rätten att genomföra drogtest.
Om testet visar på ett positivt resultat kan deltagaren inte längre gå kvar på skolan utan kommer
att avskiljas från undervisning och ev. internatboende. Vägrar deltagaren göra testet tolkas det
som ett positivt testresultat och får samma konsekvenser.

Plagiat
Att plagiera innebär att kopiera material från internet, böcker och tidskrifter och använda
detta i skrivuppgifter utan att markera citat och ange källhänvisning. Detta betraktas som
fusk. Uppgifter som lämnas in och innehåller plagierat material är inte godkända och kan
inte utgöra ett underlag för en behörighet i ett ämne. Om texter lämnas in, som är
plagierade, påverkar detta studieomdömet. Skolan använder databasen Urkund för att
kontrollera inlämnade uppgifter.

Konsekvenser vid brott mot reglerna
Bryter deltagaren mot skolans regler kan deltagaren bli avstängd och avskild från
undervisning och boende på internat.
Förklaring av begrepp:
 Avstängning innebär att en deltagare inte får delta i skolans verksamhet, såsom
undervisning eller andra aktiviteter. Åtgärden är tidsbegränsad till 10 skoldagar.
 Avskiljning innebär att avstängningen är varaktig och alltså inte tidsbegränsad.
Undervisning: Rektor beslutar om tillfällig avstängning som gäller högst 10 skoldagar. Efter
utredning kan styrelsens ordförande fatta beslut om avskiljning, som är varaktig.
Internatboende: Rektor fattar beslut om varaktig avskiljning.
Avskiljning av deltagare kan ske av olika orsaker:
1. Hälsa – om deltagarens hälsa inte gör det möjligt att delta i undervisning eller gör det
möjligt att tillgodogöra sig undervisning.
2. Närvaro – om deltagarens låga närvaro inte gör det möjligt att delta i undervisning
eller gör det möjligt att tillgodogöra sig undervisning
3. Säkerhet – om deltagarens beteende innebär ett hot mot skolan eller om det finns en
yttre hotbild mot deltagaren som kan få konsekvenser på skolan och som inte gör det
möjligt för deltagaren att delta i eller tillgodogöra sig undervisning
4. Brott mot skolans regler – deltagarens beteende medger inte möjlighet att delta i
undervisning eller möjlighet att tillgodogöra sig undervisning

Jag har tagit del av ovanstående information
Fristad, ___________________________

________________________________________
Underskrift

________________________________________
Namnförtydligande

Bry dig om!
Om någon har missbruksproblem är det viktigt att personen får hjälp så fort som möjligt. Du
kan som medmänniska hjälpa till att bryta maktlöshet och förtvivlan som följer av missbruk.
Att man inte säger något om man misstänker missbruk förbättrar inte situationen för den
som missbrukar. Om du misstänker missbruk – prata med personen. Du kan också ta kontakt
med kurator och skolledningen. Skolan har kontakt med Cedern som arbetar med
missbruksproblematik i Borås kommun.

