Studeranderättslig standard vid Tärna Folkhögskola.
På skolans hemsida finns Tärna Folkhögskolas studeranderättsliga standard beskriven.
Dokumentet följer studeranderättsliga rådets anvisningar. Syftet med dokumentet är att klargöra både den
studerandes och Folkhögskolans skyldigheter och rättigheter.
Skolans studeranderättsliga standard finns på vår hemsida under fliken "Studera här"
1. Information innan den studerande är antagen
Intresserade kan på skolans hemsida och av övrig kursinformation ta del av följande:
• Mål med kursen, avgifter och kostnader under studietiden, antagningsprinciper, antagningsprocessen, intyg,
behörigheter och studieomdöme som kan vara aktuella att erhålla på aktuell kurs och Tärna folkhögskolas
policy, finns på skolans hemsida, www.tarna.fhsk.se
Vår skola som har Landstinget Västmanland som huvudman, har profilen "IT, Skivande och Hälsa "
•

Statens mål med folkbildningen är att:
Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen. Bidra
till att utjämna utbildningsklyftorna och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Folkbildningens sju verksamhetsområden är:
Den gemensamma värdegrunden
Det mångkulturella samhällets utmaningar
Den demografiska utmaningen
Det livslånga lärandet
Kulturen
Tillgängligheten och möjligheten för personer med funktionshinder
Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa
•

Tillgängligheten för studerande med funktionsnedsättning är i viss mån begränsad på Tärna folkhögskola.

•

Skolan ger i dagsläget pedagogiskt stöd svenska som andra språk, vid funktionsnedsättning, exv dyslexi,
dyskalkyli. Dock kan Tärna folkhögskola ännu inte erbjuda plats till personer som är rullstolsburna.
Samtliga deltagare på allmän linje genomgår en test vid skolstart. Utifrån resultatet av testen ges stöd i lämplig
form .

•

Vid Tärna ges samtliga deltagare möjlighet till påverkan genom klass-, internat och kursråd.

•

Tärna folkhögskola är en drogfri skola. Detta innebär bl.a. att det råder alkoholförbud på internatet.

•

Studerande som ansöker om plats på någon av våra kurser blir kontaktad av den kursansvarige som ansvarar för
utbildningen. I samband med detta skickas bekräftelse på att ansökan inkommit till skolan.
Därefter kallas den sökande till intervju, enskilt eller i grupp, där den sökande och kursansvarig får möjlighet att
mötas fysiskt.
Sökande får därefter besked om antagning, reservplats eller avslag. De som blir antagna till utbildningen erhåller
skriftlig information om skolan och förutsättningar för utbildningen .
Antagningsprinciper för resp. kurs finns.

2. Information till studerande vid kursstart
Skolan har en studerandehandledning i form av en pärm som innehåller nedanstående information.
Studerandepärmen presenteras för de studerande de första skoldagarna. I samband med genomgången pärmen
presenteras all skolans personal. Efter genomgång av pärm, så presenterar resp. mentorer och lärare kursinnehållet
och årsplaneringen i respektive kurs.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kursansvarig lärares namn och kontaktuppgifter
kursplan och schema/arbetsplan
terminstider och ledigheter
riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen
frånvaroregler
rapporterings system till t.ex. CSN
vad deltagare själv ska tillhandahålla; t.ex. litteraturlista, material och övrig utrustning som krävs vid respektive
kurs.
försäkringar
tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen
etiska regler och ansvar vid användning av Internet; IT-policy.
villkor för avstängning och avskiljande
den rättsliga standardens innehåll och innebörd i övrigt.
regler för internatboende.
intygens utformning
3. Deltagarinflytande och studeranderätt

Vid skolstart väljer deltagarna två representanter till kursråd, för varje klass. Studerande som har valts
erhåller styrelseutbildning
Studerande som är missnöjd med sin studiesituation vänder sig i första hand till sin mentor/kursansvarig och i andra
hand till skolans bitr. rektor och /eller rektor, som i sin tur förelägger skolans styrelse frågan. Om studerande ej anser
sig fått gehör för sina åsikter eller att åsikterna ej beaktats, kan frågan föras vidare till Folkhögskolornas
studeranderättsliga råd, fsr@folkbildning.net

Linje/klassråd
Varje klass har klass-/linjeråd en gång per månad. Vid klass-/linjerådet tas frågor upp som skall behandlas i
kursrådet. Även frågor som är relaterade till linje och/eller klass bör behandlas.

Kursråd
Kursrådet består av två studeranderepresentant från varje kurs samt personalrepresentanter.
Kursrådet ska behandla frågor som är av gemensamt intresse för skolans studerande. Även kursrådet hålls en gång
per månad.
Internatråd
Internatet har ett speciellt råd som behandlar specifika internatsfrågor, exv kvällsaktiviteter, internatets boendestandard, städning ordning.
Varje studerande informeras om ärendegången inom skolan behandlas, från att frågan väcks till att den är slutförd.
Exv. Lärare/Mentor—Kursansvarig—Bitr. rektor—Rektor – Styrelsen.
4. Avgiftsfri undervisning
I förordningen statsbidrag till folkbildningen, § 7, anges att undervisning vid folkhögskola ska vara
avgiftsfri.
Skolan har dock rätt till och tar ut ersättning av de studerande för kost och logi, studieresor,
studerandes försäkring samt läromedel/material som skolan tillhandahåller. Avgiften är olika beroende på vilken
kurs som avses. Avgifternas storlek finns angivna på skolans hemsida under resp. kursbeskrivning

