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Studeranderätt på JF från A till Ö 

 

Utgångspunkt  

Jakobsbergs folkhögskola (JF) är mer än en plats för olika utbildningar. 

Tillsammans ingår du i ett gemensamt sammanhang under din tid på skolan. 

Bildningen sker såväl i som utanför klassrummet. Personal, kursdeltagare och 

tillfälliga besökare bidrar alla till att skapa en stödjande och givande atmosfär 

för en bättre framtid.  

 
A-Ö  

Här hittar du information om frågor som rör studeranderätt samt vilka regler 

och bestämmelser som gäller på Jakobsbergs folkhögskola.  

 
Ansökan  

Du söker till Jakobsbergs Folkhögskola senast den 15 april/1 juni och  

15 nov/1 dec. I mån av plats kan det gå att söka senare. Digital ansöknings-

blankett finns på hemsidan. Med ansökan ska du bifoga betygskopior, 

personbevis (för vissa kurser) och personligt brev och eventuella arbetsprover. 

Efter det att du har skickat in din ansökan blir du kontaktad av skolan. Före 

positivt antagningsbesked kallas du ofta till informations- och antagningsträff 

till den kurs du har sökt.  

 
Antagning  

Allra senast i andra veckan av juni får du besked om du har kommit in på den 

kurs du har sökt. Du bekräftar din plats genom att skicka förhandsbetala (läs 

mer om respektive kurs). Dessa pengar dras sedan från första betalningen.  
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Antagningskriterier  

Antagningskriterierna är olika beroende på vilken kurs du söker. Läs på 

respektive kurssida för detaljerad information och handlingsplanen på 

hemsidan. 

 
Avskiljande och avstängning från studier  

Beslut om avstängning av kursdeltagare fattas av rektor. Beslutet meddelas 

skriftligen med besvärshänvisning till skolans styrelse och Folkbildningsrådets 

studeranderättsliga råd.  

Grunder för avskiljande och avstängning från studier  

Styrelsen har möjlighet att, efter det att rektor utdelat en varning och ingen 

rättelse skett, fatta beslut om att en kursdeltagare måste avsluta studierna 

(avstängning). Rektor fattar beslut om deltagare måste avsluta sina studier 

under pågående läsår (avskiljning).  

Det gäller kursdeltagare som begår lagöverträdelse i form av  

— hot mot skolan och dess verksamhet  

— hotar individer 

— hetsar mot folkgrupp eller gör sig skyldig till rasism  

— begår diskriminerande och kränkande personangrepp avseende kön, 

könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder  

— bryter mot skolans alkohol-, drog och tobakspolicy (se hemsidan för 

handlingsplan mot droger, alkohol och rökning)  

— har pågående missbruk  

— har hög frånvaro och därför inte kan tillgodogöra sig studierna  

— vägrar att följa folkhögskolans pedagogik 

— förstör studiesituationen för sig själv eller andra 

— eller som av annat skäl inte kan tillgodogöra sig studierna 

 

Oavsett vad den första varningen gällde, leder två varningar till avskiljande.  
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Grunder för avskiljande från boende: 

Samma som ovan och dessutom brott mot hyresavtalet och de särskilda 

bestämmelser som boende skriver under i samband med kontraktsskrivning. 

 

Extra stöd och anpassning av studiesituationen 

(se hemsidan för handlingsplan för funktionsvariation) 

Du kan få extra pedagogiskt stöd för att klara undervisningen om du har annat 

modersmål än svenska eller en funktionsvariation. Detta gäller då du anmält 

ditt språkbehov eller din funktionsvariation och att skolan anser det vara rimligt 

och anser sig klara av att ge stödet. Ju tidigare du informerat oss om dina behov, 

desto bättre.  

Tillgänglighet för personer med behov av stöd i svenska språket  

Om du har behov av stöd i svenska på grund av bristande språkkunskaper 

erbjuder vi lärarstöd. Stödet riktas oftast till deltagare på Allmän kurs i form av 

handledning enskilt eller i grupp. 

Tillgänglighet för personer med funktionsvariation  

Om du har någon fysisk funktionsvariation som gör att dina studier eller vistelse 

i övrigt på skolan behöver anpassas efter dina behov, kontakta skolan i god tid 

för att rådgöra om åtgärder. Skolan är bara delvis anpassad för personer med 

fysiska funktionsvariationer. Detta beror på att skolan är inrymd i en gammal 

herrgård som ligger på en kulle. Handikapptoaletter samt rullstolsramp finns 

dock i samtliga byggnader. Vi har också vissa möjligheter att bedriva 

undervisning till personer med syn- eller hörselvariation om vi får information 

om detta i god tid före terminsstart.  

 
Försäkringar  

Via skolan är du försäkrad mot olycksfall som sker på väg till och från skolan 

och inom ramen för undervisningen. Hemförsäkring ingår för internatelever. 

 
Handhavande av personuppgifter  

Som förening lyder skolan inte under offentlighetsprincipen och följer 

lagstiftningen kring GDPR. Uppgifter rörande enskilda kursdeltagare förvaras 

under säkra former och lämnas enbart vidare till nedanstående instanser:  
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 CSN (för studiemedel): Meddelande om antagning av kursdeltagare, 

försäkran om att kursdeltagaren påbörjat sina studier, studieresultat och 

meddelande om eventuellt studieavbrott.  

 Folkbildningsrådet (bidragsgivande myndighet)  

 Kursdeltagares hemlandsting/region (för erhållande av bidrag)  

 Specialpedagogiska skolmyndigheten (för erhållande av bidrag)  

 

Arkivering av ansökningar, intyg och omdömen:  

 Ansökningshandlingar för ej antagna sökande arkiveras i ett år.  

 Ansökningshandlingar för antagna kursdeltagare arkiveras som högst i 

tre år.  

 Intyg och omdömen arkiveras i vårt arkiv.  

 

Skolan har utarbetade särskilda arkivrutiner för kursdeltagare med skyddad 

identitet.  

 

Hyresavtal  

Jakobsbergs folkhögskola har ett litet internat. Rummen delas ut genom 

lottning. Den principen undantas ifall en kurs har ont om sökande. Då 

prioriteras kursens deltagare i internatkön. Alla som bor på skolan skriver 

under ett hyresavtal.  

 

Intyg och behörighet  

Studieintyg utfärdas efter avslutad kurs. Läs på respektive kurssida för 

detaljerad information. På de allmänna kurserna ges också studieomdömen som 

kan ge behörighet till universitet och högskola. Läs mer om detta på vår hem-

sida.  

 

Klaga och överklaga  

Om du av någon anledning är missnöjd med din situation på skolan skall du i 

första hand prata med lärare, eller internatgruppen om det rör boende-

situationen, därefter med kursansvarig och sedan med skolledningen.  

Folkbildningsrådets Studeranderättsliga råd tar emot och behandlar 

anmälningar från kursdeltagare som uttömt de möjligheter som finns inom 

skolan och som rör den kursdeltagares rättsliga ställning gentemot skolan. 



2018-08-13 

Rådet begär in skolans yttrande i ärendet samt de dokument som rör ärendet 

och bedömer därefter om skolan fattat beslut i enlighet med de dokument som 

ärendet berör. Studieomdömen och behörighetsgivning kan ej överklagas av 

Studeranderättsliga rådet.  

 
Måltider  

Måndag till fredag serveras en fräsch lunchbuffé med stort fokus på vegetarisk 

mat, som är både hälsosamt och klimatsmart. Köket använder sig i möjligaste 

mån av ekologiska råvaror. Oavsett diet, kostvanor eller känslighet ska 

lunchbuffén fungera för alla; veganer, gluten- och laktosintolerans med mera. 

Matrådet är mötet där du kan vara med och bidra så att den fungerar för alla. 

Subventionerad lunch samt kaffe/te tre gånger per dag kostar 59 kr per 

undervisningsdag. Kostnaden är obligatorisk för alla deltagare på skolan utom 

för Seniorkursen som väljer från början om man vill äta lunch på skolan.  

 

Om en kurs upphör eller ställs in  

Om det finns risk att utlovad kurs inte kan genomföras, helt eller delvis, ska den 

sökande informeras om detta vid antagningen. För att undvika missförstånd ska 

en kursdeltagare vid antagningen få tydligt besked för vilken kurslängd 

antagningen gäller. Kurs som startat slutförs alltid.  

 

Policy och handlingsplan mot droger, alkohol och rökning  

Se hemsidan för skolans handlingsplan. 

 

Schema  

Schema för varje kurs finns på hemsidan. Vissa kursers scheman ändras varje 

vecka, månad eller termin. Räkna med att undervisning pågår varje dag mellan 

ca kl. 08.00 och 16.00 vid heltidsstudier.  

 

Studerandeinflytande – på skolan och i föreningen  

Folkbildningen bygger på delaktighet vilket avspeglar sig i kursuppläggen. Läs 

på respektive kurssida för detaljerad information om vad som gäller för just din 

kurs. Jakobsbergs folkhögskola arbetar också mycket med begreppet demokrati 

och dess olika tolkningar och utföranden.  

Skolans verksamhet är, i likhet med många andra, organiserad med 

framförhållning för att trygga ekonomin och de anställda. Det betyder att 
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många frågor har ett längre perspektiv än ett läsår. Kursdeltagarna har dock 

inflytande över undervisning och över hur vi interagerar med varandra under 

läsåret.  

Studeranderådet en viktig kanal för inflytande. I början av året utses två 

studeranderepresentanter per klass som utgör studeranderådet. 

Studeranderådet driver studerandefrågor på skolan, utser styrelse-

representanten samt disponerar en pengasumma som är avsatt till skolans 

kursdeltagare. Två representanter per klass deltar också i Matrådet. 

 
Studiekostnader  

All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri. Däremot tillkommer kostnader 

för material, eventuella studieresor, gemensamma måltider etc. Studie-

kostnaderna är olika på kurserna. Läs på respektive kurssida för detaljerad 

information. Där kan du också läsa om kostnaderna för boende och mat. 

Kostnaderna betalas enligt den betalningsplan du fått dig tillsänd. Receptionen 

hjälper gärna till med att visa hur du betalar. Samma betalningsregler gäller här 

som i övriga samhället, dvs. räkningar som inte betalas lämnas till inkasso.  

Om du som kursdeltagare väljer att lämna din utbildningsplats debiteras du 

fram till och med den 15:e (dag 1-15) respektive den sista (dag 16-31) i den 

månad du slutade. Det är viktigt att du kommunicerar med kursansvarig när du 

slutar.   

 
Utvärderingar 

se hemsidan för skolans handlingsplan för utvärderingar 

 


