Information för
studerande på
Markaryds folkhögskola
Läsåret 2020-2021

Välkommen till Markaryds Folkhögskola!

Tack för att du valt att studera på Markaryds folkhögskola. För att underlätta för dig har du nu
i din hand ett häfte med viktig information och upplysningar som du kommer att ha nytta av
under din studietid hos oss.

Historik
Vår folkhögskola startade 1950 med Samfundet för Hembygdsvård som huvudman. Redan
1959 kom Sveriges Pappersbruksförbund att överta huvudmannaskapet, vilket upphörde juni
2005. Numera har Markaryds Folkhögskolas styrelse för stiftelsen följande intressenter;
Markaryds kommun Hässleholms kommun, Studieförbundet vuxenskolan, Företagarna i
Kronoberg och ABF Kronoberg
Verksamheten vid Folkhögskolan har genom åren haft olika inriktningar.
Under 50-talet var det hembygdens natur och kultur som stod i centrum, under 70-talet var det
socialpolitik och samhällskunskap, under senare delen av 70-talet tillkom arbetsmiljön. Under
många år var Fotbollslinjen ett kännetecken för vår skola. I slutet av 80-talet blev vi
huvudman för Fria Målarskolan Halmstad och några år senare I början av 90-talet startades
Fritidsledarutbildningen och Musikteaterskolan i Bjärnum knöts till Markaryds Folkhögskola.
Höstterminen 2000 startades en allmän kurs med musikalprofil. Allmän kurs med teaterprofil
startade 2009. 2010 beslutades att den allmänna kursen show och musikal skulle övergå till
särskild kurs med start höstterminen 2010. Inför läsåret 2015-16 ombildas allmän kurs Ljud
och studio till särskild kurs och heter nu Studio - live – produktion. Fria Målarskolan lades ner
sommaren 2015 och därmed bedriver Markaryds folkhögskola sin verksamhet på två enheter i
Markaryd och på Musikteaterskolan i Bjärnum. Inför läsåret 16-17 startade allmän kurs med
dansprofil i Markaryd. 2018 var det dags för fler nya kurser då vi inför läsåret startade
lärarassistentutbildning på heltid, seniorkurs med resa, träningskurs på distans och sist men
inte minst en kurs i att skapa sin egen lycka.
2019 startar vi en utbildning till personlig tränare samt en allmän kurs med gamingprofil.
Utöver de ordinarie folkhögskolekurserna bedriver vi även arbetsmarknadsutbildning i
samverkan med Arbetsförmedlingen en så kallad etableringskurs för nyanlända.
2020 september startar vi två nya allmänna kurser. Undersköterska och Förberedande
Polisutbildning.
Vi arbetar mot en tydlig kultur och samhällsprofil och med att ständigt förbättra vår
verksamhet så att den passar in i den tid och det samhälle vi lever i idag.

En skola med stor frihet
Folkhögskolan är speciell med sin studieform och den sociala miljö som skapas tillsammans
av alla som ingår i det skolsamhälle som folkhögskolan utgör.
Tillsammans formar vi under gemensamt ansvarstagande studiesituationen - såväl till
inriktning som till innehåll. De undervisningsplaner och den inriktning vår skola har nu är,
Kultur, Fritid och Hälsa. Styrelse, lärare och deltagare har varit med om att utforma denna
inriktning under årens lopp. För att förbättra undervisningen och verksamheten förväntar vi
oss att du kommer att bidra med din erfarenhet för att forma vår skola, samtidigt som hänsyn
tas till de traditioner som finns.
Förutom de rent kunskapsinriktade målen, lägger vi stor vikt vid att skapa en varm atmosfär
på skolan samt att var och en personligen skall kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar.
För att vi ska kunna lyckas med detta är det viktigt att vi har ett fritt och öppet förhållande till
varandra, att vi visar varandra hänsyn och respekt och att var och en utnyttjar sina möjligheter
att påverka vår gemensamma utveckling.
Demokrati kan vara tungrott och arbetsamt men någonting vi vill slå vakt om.
Vi hoppas därför att alla deltagare vill delta i arbetet med skolsamhället, genom att bl.a. vara
med i elevråd, kursråd, i olika aktiviteter och annat som brukar höra till folkhögskolans
vardag. Detta arbete är en del av utbildningen inom folkhögskolan, som enligt gamla
folkhögskolförordningen formulerades;
"Folkhögskolan har till uppgift att meddela allmän medborgerlig bildning.
Dess verksamhet bör särskilt syfta till att bibringa eleverna insikt om deras ansvar som
människor och samhällsmedlemmar. Den bör utformas så, att elevernas samarbetsvilja stärkes, deras förmåga till självständigt tänkande och kritiskt omdöme utvecklas
samt deras mognad och studieintresse främjas. I enlighet med denna målsättning utformar varje folkhögskola sitt arbetssätt"
Detta gäller fortfarande inom vår och de flesta andra folkhögskolor.
Till detta och mycket annat vill vi hälsa dig varmt välkommen och hoppas att du kommer att
trivas hos oss på Markaryds Folkhögskola.

Anders Carlsson-Lennström
Rektor

Markaryds folkhögskola håller under läsåret 2020-2021 följande kurser:
Allmän kurs Samhällsprofil
Allmän kurs Teaterprofil
Allmän kurs Dansprofil
Allmän kurs Undersköterska (start 28 sept)
Allmän kurs Förberedande Polisutbildning (start 28 sept)

Särskild kurs Show och musikal
Särskild kurs Studio live produktion förlagd i Bjärnum
Särskild kurs Träningslära, distans

Eftergymnasial kurs Lärarassistentutbildning
Eftergymnasial kurs Personlig tränare
Eftergymnasial kurs Musikteaterskolan förlagd i Bjärnum

Fristående kurs Skapa din egen lycka
Fristående kurs kultur resa

Läsåret 2020-21 startar 2019.08.17. höstterminen slutar 2019.12.18.
Vårterminen börjar 2021.01.04 och slutar 2021.06.04.
Höstlov v 44
Sportlov v 8
Påsklov v 13
Lovdag 14 maj

Kontaktuppgifter
Samtliga anställda nås via hemsidan där e-postadresser finns under kontakt/personal
Rektor: Anders Carlsson-Lennström telefon nr 0433 74501,
rektor@markarydsfolkhogskola.se
Kanslist: Carina Bäckman telefon nr 0433 74512, 74500,
carina.backman@markarydsfolkhogskola.se

Vaktmästare: Seppo Oikarinen 0433 74522, mobil nr 076-8119101
Studievägledning: kunskapscentrum KCM, 0433-72251

Öppettider
Skolexpeditionen håller öppet måndagar, tisdagar, torsdagar 08.00-17.00
Onsdagar och fredagar 08.00-12.00
Lunchstängt alla dagar 12.00-13.00

Lokalerna i Atriumgården är tillgängliga måndag – torsdag 07.30-17.00 fredag 07.30-13.00
För dem som bor på skolan är övriga lokaler tillgängliga hela veckan oavsett tid. Deltagaren
ansvarar för att lokalen är låst efter användandet samt larmad där så är aktuellt.

Måltider
För boende på skolan serveras frukost och lunch i matsalen på KCM
Frukost: måndag – fredag 07.15 - 09.00
Lunch: måndag –fredag 11.00 - 13.00
Matsalen är stängd på veckoslut samt lov

För dem som inte bor på skolan finns möjlighet att köpa matkuponger för lunch på KCM,
detta görs på skolans expedition 08.00-12.00
Medhavd mat kan förvaras och värmas i Atriumgårdens pentry vid sal Shelley. Där finns även
plats för att sitta och äta sin mat, maten får inte intas i klassrummen.

Allmän information
Information ges i första hand via Schoolsoft, på hemsidan finns årsschema med aktiviteter.
Föreställningar, cafékvällar och liknande meddelas också via anslag på anslagstavlan vid
Atriumgårdens stora ingång samt via TV skärm i Atriumgårdens korridor.

Arkivering
Folkhögskolan är skyldig att arkivera alla intyg och omdömen. Som tidigare studerande har
du möjlighet att mot administrativ avgift erhålla dina intyg efter avslutat skolgång. Enligt
GDPR har du möjlighet att avstå från att skolan arkiverar dina handlingar, meddela detta på
expeditionen men då kan du inte vid senare tillfälle få ut intyg och eller omdömen.

Avgiftsfri undervisning
All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri, materialavgifter tillkommer.

Behörigheter
På allmän kurs ges möjligheter att ta behörigheter i gymnasiegemensamma ämnen.
Folkhögskolan använder sig enbart av nivån godkänd, om man studerat ett ämne men inte
uppfyllt kunskapskraven redovisas antal timmar man studerat dock utan behörighet på intyget.
Läs mer om behörigheter på folkhogskola.nu

Grundläggande behörighet
Allmän kurs ger dig kunskaper som motsvarar gymnasiekompetens och du får så kallad
grundläggande behörighet. Med grundläggande behörighet kan du söka vidare till högskola
eller till yrkeshögskola. Något färre kurser krävs om du bara är intresserad av behörighet till
yrkeshögskolan.
Behörighetsintyg
När du har klarat av folkhögskolans Allmänna kurs får du ett behörighetsintyg som berättar
att du har grundläggande behörighet till högskolan och/eller behörighet till yrkeshögskolan.
Det är samma behörighet som ett fullgjort slutbetyg eller en examen från gymnasiet/komvux
kan ge. När du har ett behörighetsintyg kan du söka till högskola och/eller yrkeshögskola. Du
blir då även behörig till folkhögskolornas yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå.

Särskild behörighet
Utöver den grundläggande behörigheten kan olika högre utbildningar ställa mer specifika
kurskrav eller ämneskrav. Det kallas särskilda behörigheter till högskolestudier eller
förkunskaper till yrkeshögskolan. Folkhögskolan kan ge intyg om detta. Vilka särskilda
behörigheter/förkunskaper som kan intygas varierar från folkhögskola till folkhögskola.

Boende
Skolans elevboende är obemannat, var och en har eget ansvar för sitt boende. Vaktmästare
finns tillgänglig måndag – fredag 08.00 -17.00
Vid felanmälan görs detta till vaktmästarens mobil nr 076-8119101 ange var du bor och
rumsnummer.

Vid brott eller akut sjukdom ring 112
Skolan anlitar ett vaktbolag ”IP Security Scandinavia AB” vilka gör rondering kväll och natt.
Fakturering för boendet sker månadsvis i förskott omkring den 10:e, med betalningsvillkor 20
dagar netto.
Matavdrag görs vid minst 5 dagars sammanhållen rapporterad frånvaro/ sjukfrånvaro och vid
lov.
För specialkost i matsalen krävs läkarintyg. Gäller ej för vegetarisk kost.
Boendet är stängt under jullovet, dvs. inga boende kvar över jul/nyår. Hyran är därmed
reglerad.

Borttappat/upphittat
Meddela expeditionen om du tappat bort något. Hittar du något kan du lämna in det på
expeditionen.

Brandlarm
Brandlarm finns i samtliga av skolanslokaler. Om larmet går under skoltid och du befinner dig
i Herrgården, Orrling eller Svalgården skall du samlas vid gräsplanen mellan Orrling och
Svalgården. Är du i Atriumgården går du till gräsmattan vid flaggstången på
Kronobergsgatan.

Brandinformation
I samband med skolstart ges obligatorisk brandinformation av räddningstjänsten i Markaryd.

CSN
Den studerande som har studiemedel (lån + bidrag) gör studieförsäkran, skolan rapporterar att
den studerande har börjat på skolan. (Studiebidrag rapporteras enbart av skolan)
All annan kontakt med CSN sker mellan den studerande och CSN. Skolan rapporterar
genomförd kurs eller avvikelser.

Deltagarinflytande
Kursråd är ett forum där du som studerande har möjlighet att föra fram synpunkter och tankar
på din studiesituation. Representant från varje kurs deltar tillsammans med rektor och
lärarrepresentant, möten hålls var femte vecka, rektor kallar till möte.
Elevråd startas och hålls av de studerande.
Du är alltid välkommen med dina tankar och synpunkter vid andra tillfällen också.
Försäkring
Den studerande är försäkrad via skolan, försäkringen finansieras via den terminsavgift som
den studerande betalar. Försäkringen gäller även vid studieresa. Om du exv. dansar och faller
slår sönder dina tänder eller glasögon kan du via försäkringen få ersättning för del av
kostnaden.
Förvaringsskåp
Förvaringsskåp finns i Atriumgården och i Orrling för dem som inte bor på skolan, eget
hänglås krävs för vissa av skåpen. Nycklar till övriga finns på skolans expedition mot
depositionsavgift på 50:- , borttappad nyckel ersätts med 250:-.
GDPR
Regler för hur vi får hantera personuppgifter. Den studerande har rätt att bli bortplockad från
register, om man kräver det, men kan då inte vid senare tillfälle få ut kopior på intyg eller
omdömen. För att studera hos oss måste man godkänna att vi får lov att hantera
personuppgifter som krävs för att exv. rapportera till CSN, SCB eller FBR.
Intyg
Kursintyg ges vid avslutad kurs.
Kurslitteratur
För allmänna kurser ansvarar mentor för att litteratur beställs vilka sedan faktureras den
studerande. För Fritidsledarutbildningen, Lärarassistentutbildningen och Personlig tränare
ansvarar den studerande själv för inköp av litteratur enligt litteraturlista i respektive kursplan.
Ledighet
Anmäl ledighet till mentor den studerande har stort eget ansvar för sin studiesituation.
Diskutera med din mentor om möjligheter att ta igen förlorad kunskap finns.

Omdöme
Folkhögskolan sätter inga betyg utan har ett eget bedömningssystem, studieomdöme. Det är
en sammanfattande bedömning av den studerandes studieförmåga, man får alltså ett
studieomdöme för hela årskursen. När man sen söker till högskolan söker man i en egen
urvalsgrupp, bara för folkhögskolestuderande. Läs mer om omdöme på folkhogskola.nu
Post
Elevpost läggs i postfacken vid Atriumgårdens stora ingång. En postansvarig per kurs har
nyckel till postfacken.
Rökning
Rökning är ej tillåten i skolans lokaler. Utomhus röker man på anvisad plats och minst 10 m
från byggnaderna. Fimpar och snus läggs i askkopparna.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro meddelas via Schoolsoft. Studerande som blir sjuk under dagen anmäler det till
undervisande lärare. Vid sjukdom ring vårdcentralen Markaryd 0433-564100
Schoolsoft
Schoolsoft är skolans administrativa system, via ditt inlogg finner du schema, information om
det som rör din kurs eller kallelser till möten, exv. kursråd. I schoolsoft gör du anmälan om
frånvaro. Du lägger även in kontaktuppgifter till anhöriga om något händer och vi som skola
måste kontakta någon av dina anhöriga, skall telefon nr samt mailadress finnas.
Sociala medier
Skolans personal har en policy att under innevarande läsår inte vara vän med eller ta del av
deltagarnas privata sociala konton eller delge sina egna privata sociala medier till deltagarna.
Studeranderättsliga frågor
Om du är missnöjd med något på skolan ska du i första hand vända dig till skolans rektor. Om
du inte är nöjd efter att ha tagit upp frågan med rektor ska du vända dig till skolans
styrelse/arbetsutskott som är ytterst ansvarig för folkhögskolans verksamhet.
Om du efter att ha vänt dig både till rektor och till styrelse fortfarande har klagomål på hur
skolan agerat kan du göra en anmälan till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.
Du kan vända dig till FSR om du vill ha råd eller stöd i dina kontakter med folkhögskolan
eller om du vill ha hjälp med att göra en anmälan. Ring 08-412 48 10 eller mejla till
fsr@folkbildningsradet.se, denna adress används även för att skicka in en anmälan.
Se information. https://www.folkhogskola.nu/om-folkhogskola/att-studera-pafolkhogskola/studeranderatt/folkhogskolornas-studeranderattsliga-rad/

Säkerhet
Skolan anlitar ett bevakningsföretag ” IP Security Scandinavia AB” de gör rondering kväll
och natt på skolans område. Vid brott ring 112!
Vi har alla ett gemensamt ansvar för vår trygghet genom att hålla låst och vara uppmärksam
på om personer som inte tillhör skolan är i lokalerna.

Trafik
Motortrafik på skolområdet är endast tillåten för funktionsnedsatta eller vid i och urlastning.
Använd i första hand stora parkeringen på Kronobergsgatan, nedanför Herrgården.
Parkering utanför Atriumgården på Kronobergsgatan är inte tillåten.

Utvärderingar
Utvärderingar genomförs efter avlutad delkurs eller moment samt vid terminsavslut.
Undervisande lärare ansvarar för att genomföra utvärderingar. En gemensam generell
utvärdering genomförs i samband med läsårets slut.

Policy för studerande på Markaryds Folkhögskola
Studier
Som vuxen studerande vid Markaryds Folkhögskola har du ett stort eget ansvar för dina
studier.
Markaryds folkhögskola förutsätter att varje elev:
•
•
•

bidrar med ett sådant uppförande som främjar skolans syfte att utbilda demokratiska
medborgare med ett etiskt förhållningssätt.
agerar på ett sådant sätt att skolan ger ett positivt ansikte mot det omgivande samhället
respekterar personal och övriga studerande

Fusk
Fusk är inte tillåtet och ger allvarliga konsekvenser såsom. Varning utdelas vid konstaterat
fusk. Vid upprepat fusk på allmän kurs kan inte behörighet ges, skriftligt varning ges först,
därefter om fusk upprepas ges ingen behörighet.
Fusk vid Fritidsledarutbildningen/PT Lass/ leder till att delkursen måste göras om, vid
upprepning avskiljs den studerande från studierna
Att bryta mot ovan förhållningsregler innebär påföljd såsom varning, vilken utfärdas av
rektor. Vid upprepning gäller avskiljning från studier och ev. boende. Vid allvarlig
överträdelse av ovan regler kan elev avskiljas från studier och ev. boende. Överklagan kan ske
till Arbetsutskottet.
Närvaro
För att erhålla studieomdöme som vuxenstuderande på Markaryds Folkhögskola krävs
heltidsstudier och hög närvaro. Vid mer än 20 % frånvaro kan du inte erhålla omdöme. Vid
20% frånvaro eller mer rapporterar vi till CSN och du blir återbetalningsskyldig för den tid
du inte närvarat innan du kan söka nytt CSN. Mentorn skall alltid informera den studerande
om frånvaron närmar sig 20%.
Sjukdom
Sjukfrånvaro meddelas via Schoolsoft. Studerande som blir sjuk under dagen anmäler det till
undervisande lärare.
Sen ankomst
Det är du som studerande som har ansvar för att ta igen förlorad tid och att informera dig om
det som du gått miste om. Vid sen ankomst över 30 min rapporteras hel timma som frånvaro.

Byta/hoppa av ett ämne
Vid skolstart har du som studerande två veckor på dig om du vill byta ämne.

Misstanke om drogmissbruk
All befattning med narkotika eller liknande droger, som ej föreskrivits av läkare, är förbjudna
enligt lag i Sverige. Markaryds Folkhögskola tecknar avtal med alla studerande om drogtest.
Skolan förbehåller sig rätten att få ta urinprov via vården, slumpvis eller om misstanke
föreligger. Vid vägran räknas provet som positivt och du som studerande blir avskild
resterande tid av läsåret. Konstateras missbruk eller att du som studerande innehar narkotiska
preparat innebär det omedelbar avskiljning resterande tid av läsåret. Vid drogtest har
skolledningen rätt att få information angående resultat.

Skadegörelse
Skador på skolan och skolans inventarier meddelas omgående till vaktmästeri eller
expedition. Vid uppsåtlig skadegörelse blir du ersättningsskyldig.

Yngre elever
För elever under 18 år ska föräldrar fortlöpande informeras om elevens studieresultat och
allmänna uppförande ( minst två ggr per termin). Ansvarig för detta är mentorn.

Rutin vid avskiljning av elev
Skolans krisgrupp kallas in och uppdateras om händelsen. Krisgruppen är rådgivande.

Om studerande varit orsak till våld, hot eller annan allvarlig förseelse skiljs den studerande
från studier tills beslut fattats om påföljd. Bor den studerande på internatet får han/hon bo
kvar tills beslut är fattat men rekommenderas att åka hem under utredningen.

Rektor kontaktar berörda elever och för samtal om vad som hänt, samtalen görs tillsammans
med resp. mentor.

Krisgruppen sammanträder för att tillsammans fastlägga händelsen.

Målet är att så snabbt som möjligt ta beslut om åtgärd/ påföljd. (Maximalt en arbetsvecka )

När beslut fattats underrättas den studerande via personligt samtal tillsammans med
mentorn. Rektor är ansvarig för beslut enligt delegationsordning. Beslutet verkställs
omgående.

Den studerande kan överklaga beslutet till skolans AU inom en tid av fem arbetsdagar.

Drogpolicy för Markaryds folkhögskola
All befattning med narkotika eller liknande droger, som ej föreskrivits av läkare, är förbjuden.
Skolan förbehåller sig rätten att testa för droger, slumpvis eller om misstanke föreligger.
Konstateras nyttjande eller att elev innehar narkotiska preparat innebär det omedelbar
avstängning resterande tid av läsåret. Vid vägran räknas provet som positivt och eleven blir
avstängd. Vid drogtester har skolledningen rätt att få information angående resultat.
Undertecknad godkänner skolans policy/regler och samtycker därmed till eventuell drogtest
och dess eventuella påföljd.
Rektor sköter avstängning från studierna resterande tid av läsåret på Markaryds Folkhögskola.

Kontaktpersoner vid kris
Markaryd Krisgrupp
Anders Carlsson Lennström rektor 070-1915599
Inger Molin mentor LA
Michael Andersson mentor PT
Helena Jacobsson mentor Teater
Mika Perfekt mentor Dans
Marie Stolt mentor allmän kurs samhällsinriktning
Petra Nilsson, Lenni Engen, Sophie Måård mentorer Show&Musikal

Har vi kontaktat?
Polis
Sjukhus
Berörd personal

Tänk på vid akut omhändertagande:
Hålla i
Hålla om
Hålla tyst
Hålla ut

