Informationskatalog 2017/2018
Gotlands folkhögskola i Hemse

VÄLKOMMEN!
Hjärtligt välkommen till folkhögskolan i Hemse. Att läsa på folkhögskola
ger inte bara kunskaper och kompetens för inträde vid andra skolor
och utbildningar – det ger också kamratskap, samvaro och gemenskap.
Här får Du övning i konsten att umgås, på nära håll, med människor som
har skilda åsikter och intressen.
Folkhögskolan blir på så sätt en skola för livet.
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KURSTIDER
Höstterminen
Vårterminen

2017-08-28—12-20
2018-01-09—05-17

SKOLLOV
Höstlov
Jullov (kursuppehåll)
Sportlov
Påsklov

2017-10-30—11-03 (v 44)
2017-12-21—2018-01-08
2018-02-26—03-02 (v 9)
2018-04-03—04-06 (v 14)

MÅLTIDER
Måndag-fredag
frukost
förm.kaffe
lunch
efterm. kaffe
kvällsmat

07.50-08.30
09.50-10.25
11.50-12.35/12.40-13.20
14.00 - 15.00
17.00 (fredagar 16.30)

Lördag-söndag
frukost/lunch
efterm. kaffe
middag

09.30-10.45
13.00-14.30
16.00

AVGIFTER, BETALNINGSRUTINER
Själva undervisningen är kostnadsfri men för övrigt
gäller följande avgifter:
Helinackordering - kost 7 dagar/vecka
Rum med dusch och toalett:
Enkelrum 5 580 kr/månad
Dubbelrum 4 720 kr/månad
(Du delar rum med en annan deltagare.)
Rum med dusch och toalett i korridoren:
Enkelrum 5 030 kr/månad
Dubbelrum 4 400 kr/månad
Externatavgift*: 580 kr/månad i 8,5 månader.
(Gäller de som varken bor eller äter på skolan.)
Deltidskursen i Hemse
Hemse: 500 kr/termin
*) I externatavgiften ingår:
- visst studiematerial och kostnader för en del resor,
- måltider i samband med vissa temadagar och
festligheter,
- för- och eftermiddagskaffe.

ÖPPETTIDER
Expeditionen
Expeditionen har öppet vardagar 10.00-11.00 samt
14.00-14.45. Meddelanden till expeditionen kan
lämnas i brevlådan innanför ytterdörren i Häggska
huset eller i brevlådan i foajén utanför matsalen.

Lunch
5 dagar/vecka: 1 680 kr/månad i 8,5 månader
(inklusive externatavgift 580 kr).
Enstaka luncher: 80 kr
Enstaka luncher (endast salladsbuffé): 60 kr
10-kort: 800 kr, elfte lunchen på köpet.
Enstaka luncher betalas kontant eller med kort till
kökspersonalen innan du äter.

Skolbiblioteket
Biblioteket står öppet under dagtid. Vår bibliotekarie
Eva Annebro arbetar tisdagar och onsdagar.

Betalningsrutiner
Kostnader för externat- och internatavgifter delas upp
på sex delbetalningar per läsår. Önskar du någon annan
uppdelning hör du av dig till skolans expedition. Du
betalar till vårt plusgiro 37 71 11 – 0 den sista i
månaden enligt följande:
Höstterminen
30 sept: två månadsbetalningar, 31 okt: en
månadsbetalning och ytterligare en den 30 nov.
Vårterminen
31 jan: två månadsbetalningar, 28 febr: en
månadsbetalning och till sist 31 mars: en och en halv
månadsbetalning.

Materialförsäljning
Böcker och skrivmaterial finns att köpa på expeditionen
till förmånligt pris.
Låsning av folkhögskolan
Vi låser Allmänningen, Häggska huset och gymnastiksalen ca 16.00, Annexet och Bopparve ca 18.00. Övriga
byggnader är alltid låsta.
När du lämnar en lokal kvällstid, kolla att det är släckt
och låst, att alla fönster är stängda och att det är
larmat där det behövs. Våra lokaler är utrustade med
larm. Efter ordinarie skoltid då larmet är aktiverat
ansvarar du för att larma av/på på ett korrekt sätt.

Övrigt:
• Uppsägningstiden för lunchabonnemang är 30
dagar.
• Kontrakt för boendet skrivs för ett läsår i
taget. Uppsägningstiden för boendet är tre (3)
månader.
• Böcker betalar man 1-2 gånger/termin.

Om du utlöser larmet av oaktsamhet är du personligt
ansvarig för de kostnader som kan medfölja vid
eventuell utryckning.
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OBS! Lunchkaffe, frukt och dryck ingår ej för
externatdeltagare, dock för- och eftermiddagskaffe.

Övrigt (forts.):
• Inget avdrag på externatavgiften vid sjukdom.
Undantag kan göras vid längre
sjukdomsperiod.
• För att få avdrag på eller återbetalning av
matkostnader i samband med sjukdom
behöver du visa upp ett läkarintyg.

Lokalbokning
På kvällar och under helger hyrs lokaler ut i begränsad
omfattning till organisationer och föreningar för
sammanträden och studiecirklar. Skolan har också
korta kurser över helger i samarbete med olika
organisationer. Om någon grupp på skolan vill använda
en lokal under kvällstid bokas den via expeditionen.
Datasalen kan bokas av klasslärare på en lista utanför
salen.

ADRESSER och TELEFONER
Telefoner för inkommande samtal:
Expeditionen
20 36 50
Internatförest, exp 20 36 56
Köket
20 36 57
Fotolinjens exp
20 36 60

INTERNATET
Frånvaro och gästboende
Om du som är internatstuderande är borta från
internatet, meddela internatföreståndaren. Om någon
studerande önskar ha en gäst boende hos sig på
internatet görs detta upp med internatföreståndaren.
Kostnaden för övernattning av gäster är 100 kronor per
natt.

Inkommande / utgående post
Postlåda för utgående post finns i foajén utanför
matsalen. Den töms cirka kl 12.30 måndag–fredag.
Inkommande post till studerande finns som regel
sorterad i foajén efter lunch. Adressen till skolan är:
Gotlands folkhögskola
Storgatan 11B
623 50 HEMSE

Tvättstuga
Tvättstuga finns i Bopparve och i Smiss.
Brandlarm
I samtliga byggnader (såväl boende som undervisningslokaler) finns detektorer uppsatta som utlöser
brandlarm om det blir för stark rökutveckling. Om
brandlarmet utlöses ljuder en stark signal och alla
skall då omedelbart ta sig ut ur byggnaden. Området
kring flaggstången är uppsamlingsplats. Det får aldrig
skämtas med alarmanordningen eller brandsläckarna
som finns utställda i varje elevhem. Tänk på att det kan
gälla livet!

E-postadress, hemsida och Facebooksida
folkhogskolan@gotland.se
www.gotlandsfolkhogskola.se
www.facebook.com/GotlandsFolkhogskola

ALLMÄNT

Anslagstavlor
Tavlan utanför matsalen är skolans officiella
anslagstavla. I Allmänningen innanför huvudentrén
finns också en anslagstavla för aktuell information.

Ljudnivån på internatet
Den som bor i skolans internat måste tänka på att
ljudisoleringen mellan rummen inte är fullkomlig. När
den ene vill spela, vill den andre kanske studera i lugn
och ro. Visa därför hänsyn mot varandra – håll
ljudnivån låg! Mellan kl 23.00 och 07.00 ska det vara
tyst på internatet och inom skolans område.

Parkering av bilar och cyklar
Parkering ska ske på någon av skolans
parkeringsplatser. Dessa ligger i direkt anslutning till
någon av skolans byggnader. Cykelställ finns vid
Nygårds och vid Annexet och utanför köket vid
lastbryggan.
Motion och friskvård
På sida 7 kan du läsa om olika former av motion och
friskvård som finns i Hemse med omnejd.

Öppettider under skollov
Internatet är öppet för boende under höst-, jul-, sportoch påsklov. Dock serveras inte någon mat under
loven.

Rökning
Rökning är tillåten i lusthuset i parken utanför matsalen
samt på olika anvisade platser utomhus i
folkhögskolans utkanter, bl a vid våra parkeringar.
Externatdeltagare och egen lunch
Om du tar med egen matlåda kan du värma den i något
av de två pentryn som finns i Bopparve. Det går bra att
äta egen matlåda i matsalen vid borden närmast
ingången. Ta med egen tallrik, bestick och glas.
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BRA ATT VETA - REGLER
Folkhögskolan lämnar dig som studerande stor frihet
när det gäller studierna och internatlivet, men vi ställer
också några krav. De här reglerna är bra att känna till:
• Sjukdom anmäler du snarast till klassläraren
(Allmänna linjen) eller till linjeledaren/kursansvarig
/internatföreståndaren.
• Om du behöver vara ledig gör du på följande sätt:
- Enstaka lektioner: respektive ämneslärare
beviljar ledighet från sitt ämne.
- 1-5 dagar: linjeledaren/klassläraren
beviljar ledighet.
- Mer än 5 dagar: en skrivelse lämnas till
rektor.
• Ej anmäld frånvaro (otillåten frånvaro) kan
rapporteras till CSN och på sätt påverka
studiemedlen.
• Mellan kl 23.00 och 07.00 ska det vara tyst på
internatet och inom skolans område i övrigt.
• Gotlands folkhögskola har nolltolerans gällande
droganvändning som är i lag förbjudet. Dessutom
är all förvaring och allt bruk av alkohol förbjuden
inom folkhögskolans område. Se vår alkohol- och
drogpolicy på hemsidan under fliken ”Om oss”.
• Hundar eller andra husdjur får inte tas med till
skolan.
• Om vi alla visar hänsyn och tar ansvar blir vistelsen
här på folkhögskolan mycket roligare!

STUDIE- och YRKESVÄGLEDNING
Vår studievägledare heter Maria Wallberg. Hon kan
hjälpa dig med frågor kring t ex arbete,
utbildningsvägar, ansökningstider, studiefinansiering,
antagningsregler och behörigheter. Maria Wallbergs
arbetsrum finns i övervåningen på Häggska huset. Du
når henne på tel 070-083 27 06.
CSN-rapportering
När du söker till Gotlands folkhögskola anger du på
ansökningsblanketten om du har för avsikt att söka
studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).
När du sedan blivit antagen meddelar vi CSN att du
antagits som studerande vid vår skola.
Tänk på att det är du själv måste ansöka om
studiemedel, det kan endast göras via www.csn.se
ORGANISATION
Huvudman
Region Gotland är huvudman för folkhögskolan och
skolan ingår i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde. Nämnden, som också utgör
styrelse för folkhögskolan, förvaltar ansvaret för
ekonomin och verksamheten. Ytterst ansvarig är
Regionfullmäktige för skolans verksamhet.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Nämnden ansvarar för att folkhögskolan är
parlamentariskt sammansatt. Rektor är tillsatt att
verkställa de beslut som rör folkhögskolans
verksamhet. Nämndens sammansättning kan du se på
http://www.gotland.se/67943.

Rutin för disciplinära åtgärder
Disciplinära åtgärder innebär att den studerande inte
längre har rätt att gå kvar på skolan och skrivs ut.
Detta kan ske om den studerande gör sig skyldig till
något av nedanstående:
• Trakasserier (sexuella, kön, religion,
funktionshinder, mm)
• Våldsamma handlingar
• Missbruk av droger och eller alkohol
• Upprepad frånvaro som påverkar möjligheten att
fullfölja påbörjad kurs. För att studierna ska anses
fullföljda har skolan riktmärket, minst 80%
närvaro.

Linjeråd
Folkhögskolan i Hemse är indelad i fyra olika linjer;
Allmänna linjen, Fotolinjen, Musiklinjen samt
Textillinjen, vilka alla har egna linjeråd. De olika
linjeråden består av linjens personal. De sammanträder
regelbundet och behandlar frågor som rör den egna
verksamheten under pågående kurs.

Åtgärder
En individuell åtgärdsplan upprättas som bland annat
beskriver de överenskommelser som fattats mellan
den studerande själv och klasslärare, linjeledare eller
rektor. Om denna åtgärdsplan inte följs av den
studerande beslutar rektor om förlorad rätt till
studieplats.

Kursråd
Kursrådet är ett samrådsorgan för studerande och
anställda på skolan. Det har hand om och planerar
gemensamma aktiviteter som temadagar,
föreläsningar, internatfrågor och fritidsaktiviteter.
Kursrådet sammanträder ungefär var tredje vecka.
Kursrådet består av två studerande från varje
klass/linje samt två personal.
Matråd
Matrådet är ett forum för att diskuterar förbättringar
och förslag på maten i skolan.
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SAMHÄLLSSERVICE
Hemse bibliotek Storgatan 58, tel 20 46 27
Mån-fre
10.00-18.00
Lördag
10.00-14.00

STUDERANDERÄTT, KLAGOMÅLSHANTERING OCH
ÖVERKLAGANDE
Gotlands folkhögskola har anslutit sig till en gemensam
studeranderättslig standard och förbinder sig att följa
det studeranderättsliga rådets beslut och
rekommendationer. Det är viktigt att läsa igenom vad
Gotlands folkhögskola skriver om områdena på
http://gotlandsfolkhogskola.se/sv/studratt.

Posten
Coop Konsum, tel 010-747 30 20
Mån-sön
08.00-21.00
Handelsbanken Storg 41, tel 26 06 90
Mån-ons
10.00-15.00
Tors
10.00-17.30
Fre
10.00-15.00

Om man som studerande inte anser sig ha fått det som
skolan utlovat kan man vända sig till det
studeranderättsliga rådet och få sitt ärende prövat.
Studerande vid folkhögskolekurser (15 dagar eller
längre) kan vända sig till det studeranderättsliga rådet
(FSR) i tvister som rör frågor som omfattas av FSR:s
uppdrag. FSR behandlar ärenden som anmäls inom ett
år efter det att den studerande lämnat kursen.
Följande områden kan behandlas av FSR:
-

Swedbank Storg 57, tel 40 45 00
Mån-fre
10.00-13.00
Länsförsäkringar bank Storg 43, tel 28 18 50
Mån-fre
10.00-16.00
Lunchstängt 11.45-12.30

Information innan den studerande är antagen
Information vid kursstart
Deltagarinflytande och studeranderätt
Avgiftsfri undervisning
Intyg
Om en kurs upphör eller ställs in
Utvärdering
Försäkringar
Disciplinära åtgärder
Arkiv- och sekretessregler

Vårdcentralen Hagagatan 30
Tidsbest/rådgivn samtalsbokning
genom talsvar
tel 20 46 50
Sjukvårdsupplysningen
När vårdcentralen är stängd: tel 1177
Vid akuta sjukdom/olycksfall ring 112
Simhallen tel 20 47 48
(skylt från Storgatan "Simhall")
måndag
stängt
tisdag
14.00-20.30
onsdag
07.00-09.00, 15-19.30
torsdag
stängt
fredag
07-09.00, 12-19.30
lördag
09.00-15.30
söndag
stängt

Folkhögskolans beslut gällande utfärdade
studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte
prövas av FSR.

Simhallens aktuella öppettider kan du även se på:
http://www.gotland.se/57753
Vi reserverar oss för eventuella förändringar i
öppettiderna ovan.
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Fina möjligheter till friskvård med mera i Hemse med omnejd
Folkhögskolan erbjuder (utan kostnad):
•
•

Gympapass på onsdagar 15.00-16.00 i gymnastiksalen med Eva Annebro, som du också träffar i
skolans bibliotek.
”Friskvård på Folkan” är på onsdagar 15-16.30. Förutom gympan ovan erbjuder vi flera aktiviteter.
Det kan vara simning, pärk, gym med mera. Mer information finns på skolans anslagstavlor.

Nedan följer ett antal aktiviteter med avgift. Folkhögskolan sponsrar ett kort/deltagare och termin med
halva kostnaden, dock högst 200:-. Visa upp kortet eller kvittot på skolans expedition så för vi över pengar
till ditt konto. Vi har ingen kontantutbetalning.

I Hemse finns:
•

Hemsebadet ett par kilometer från folkhögskolan. För öppettider se s 6

•

Sudergym ligger under ICA Högbyhallen, ingång från baksidan, www.facebook/Sudergym

•

Lucindarella erbjuder Zumbaträning i Lucindarellahuset på Fardhemsvägen 4 i Hemse

•

5 km från Hemse finns gruppträning på Jump Sudret, se www.jumpsudret.se

•

Ishallen i Hemse har under vinterhalvåret tider för allmänhetens åkning

•

Idrottsföreningar (hockey, fotboll, ridning, innebandy), se www.hemse.com

•

Hemse Filmstudio visar film på Hemsegården på tisdagkvällar kl 19.30. För priset av 220 kr (ord.pris
250 kr) får du se sex kvalitetsfilmer/termin. Folkhögskolan sponsrar alltså ditt filmkort med 30 kr.
Se www.hemsefilmstudio.se

I en radie av 1-2 mil från skolan finns också:
 Yoga Center i Havdhem, www.havdhemyoga.se
 Ridning: Marias Hästeri, Grötlingbo www.mariashasteri.se, Hallvide Islandshästgård, Silte
www.hallvide.se Ellen Carlsson, Lau www.ellca.se , Raufi Islandshästar, Lau www.ridturergotland.se
 Stånga Bowlinghall www.stangabowlinghall.se
 I Stånga finns också Gumbalde golfbana www.gumbalde.se
Se också på skolans anslagstavlor, där information ofta sätts upp om olika aktiviteter.
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