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Valjevikens folkhögskola
Herrgårdsvägen 97, Box 94, 294 22 Sölvesborg
Tel. 0456-151 15 Fax. 0456-418 80
E-post. info@valjeviken.se - Hemsida. valjeviken.se
Växel
Telefon: 0456-151 15, vardagar 8.00-16.00, lunchstängt 12.30-13.00
Om du behöver nå assistans kvällar och helger: 0456-329 54
Öppettider reception:
Måndag och fredag
Tisdag, onsdag, torsdag

8.00-16.00, lunchstängt 12.30-13.00
10.00-12.30

Jan Karlsson, intendent, rektor
Eric Sandström, bitr. rektor
Kristoffer Olsson, lärare
Rolf Johnsson, lärare
Martina Sjölander Värmfors, lärare
Emilia Flygare, lärare
Houcine ”Hassen” Khriribi, lärare
Erica Lagerblad, lärare
Pär-Agne Ydrefeldt, lärare
Daniel Blohm, lärare
Emmanuel Sandström, lärare
Richard Sandström, lärare
Monica Johnsson, lärare
Karin Karlsson, lärare
Torbjörn Bertilsson, IT-tekniker/lärare

jan.karlsson@valjeviken.se
eric.sandstrom@valjeviken.se
kristoffer@valjeviken.se
rolf@valjeviken.se
martina@valjeviken.se
emilia.flygare@valjeviken.se
houcine.khriribi@valjeviken.se
erica.lagerblad@valjeviken.se
paragne.ydrefelt@valjeviken.se
daniel.blohm@valjeviken.se
emmanuel.sandstrom@valjeviken.se
richard.sandstrom@valjeviken.se
monica.johnsson@valjeviken.se
karin.karlsson@valjeviken.se
tobbe@valjeviken.se

Samtliga lärare samt skolledning nås på telefon via växeln!
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Läs- och lovtider 2017/2018
Undervisningstider
Måndag - fredag Allmän kurs: 9.20-16.00, Vård- och omsorgskurs: 09.00-16.00
Lunch Allmän kurs: 12.00-13.15, Vård- och omsorgskurs: 12.00-13.00
Höstterminen 2017, 22 augusti – 20 december
30 oktober-5 november: Höstlov för Allmän kurs och Särskild kurs: Idrott/hälsa.
Hemuppgifter och självstudier för Vård- och omsorgskurs.
Vårterminen 2018, 8 januari – 8 juni
19-25 februari: Sportlov för alla.
2 – 6 april: Hemuppgifter för samtliga kurser.
30 april och 11 maj: Studiedagar.
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Kursutbud
Vård- och omsorgsutbildning
Utbildningen ger kompetens för arbete inom hälso– och sjukvård samt socialtjänst. Inom
hälso- och sjukvård kan man arbeta på till exempel sjukhus, vårdcentral eller i hemsjukvård.
Inom socialtjänst kan man arbeta i till exempel särskilt boende, gruppbostad, daglig
verksamhet, hemtjänst eller som personlig assistent. Utbildningen motsvarar Skolverkets
krav på innehåll och mål och omfattar 1550 poäng.
Det som genomsyrar utbildningen är etiska aspekter, en värdegrund som betonar
människors lika värde, mänsklig värdighet och välbefinnande. Utbildningen ger en grund för
ett fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier. Metodmässigt använder vi oss delvis
av flexibelt lärande som bl.a. innebär att du har ett stort eget ansvar för studierna och ett
visst användande av digitala klassrum. Folkbildningens pedagogik innebär bl.a. att du delar
med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kurskamrater.
Möjlighet till internatboende finns.
Kurslängd: 60 veckor.
Allmän kurs
Den allmänna kursen kan du läsa antingen för din personliga utveckling eller för att få
grundläggande behörighet och du läser kursen i 1–3 år beroende på tidigare studie- och
arbetslivserfarenhet.
Du kan läsa på grundskolenivå eller gymnasienivå. Om du läser för att få grundläggande
behörighet ska de kunskaper du inhämtar här motsvara betyget godkänd i följande
gymnasiala kurser, d.v.s. svenska 1,2 och 3, engelska 5 och 6, matematik 1a, b eller c,
Historia 1a1, samhällskunskap 1a1, naturkunskap 1a1 och religionskunskap 1.
Efter genomgången allmän kurs har du möjlighet att få ett sammanfattande studieomdöme.
Det kan du använda om du vill söka vidare till högskola eller universitet.
Du kan välja att koncentrera dig på att läsa Allmän kurs eller läsa kursen med någon av våra
profiler. Väljer du det förstnämnda alternativet tillkommer andra ämnen utanför den
grundläggande behörigheten. Det kan handla om idrott men det kan också vara ett ämne för
särskild behörighet i vissa fall. Väljer du någon av våra profiler läser du, i enlighet med din
individuella studieplan, karaktärsämnena för profilen viss tid av kurs.
Som folkhögskola kan vi vara flexibla när det gäller sättet att undervisa, balansen mellan
teori och praktiska övningar och pedagogiska uttryck. Viktigast är att vi utgår från din
enskilda situation och förutsättning och tillsammans skapar en individuell studieplan. I den
allmänna kursen har flera av deltagarna en funktionsnedsättning och studietakten anpassas
utifrån deltagarnas förutsättningar.
Möjlighet till internatboende finns.
Kurslängd: Två-sex terminer med möjlighet till förlängning.
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Allmän kurs med inriktning idrott/hälsa
Allmän kurs med idrottsinriktning vänder sig till dig som är intresserad av träning, idrott och
hälsa och vill kombinera detta med att läsa in vissa kärnämnen/gymnasiegemensamma
kurser eller allmänna ämnen.
Cirka halva tiden av kursen ägnar du åt praktiska och teoretiska ämnen kring träning och
idrott. Du får möjlighet att prova på en mängd aktiviteter. Beroende på gruppens
sammansättning kan det handla om både individuell idrott såväl som lagidrott. Utifrån din
studieplan kan det även ingå ämnen som träningslära, mental träning/idrottspsykologi,
föreningskunskap, idrottsledarskap samt kost och hälsa.
Du utvecklar dig själv och kan finna den idrott som passar dig och dina behov av träning bäst.
Du får också tillfälle att utveckla ditt engagemang för uppdrag i olika idrottsföreningar.
Förutom traditionella studier lägger vi stor vikt vid att utveckla din personlighet och din
relation till andra människor.
Valjeviken har mycket goda träningsmöjligheter med modern idrottshall, simhall med
mängder av faciliteter, lokaler för styrketräning och fysioterapi, närhet till ridklubb och
golfbana. Här finns hög kompetens inom pedagogik och behandling.
Allmän kurs med inriktning musik/hälsa
Här får du chansen att tre-fem dagar i veckan utveckla musikintresset samtidigt som du tar
hjälp av musiken för att läsa svenska, engelska, samhällsorientering, historia och geografi.
I musiken arbetar vi i ensembler med 4-10 personer, innehållande trummor, bas,
piano/keyboard, gitarr, sång och du är välkommen att ta med specialanpassade instrument.
Du kommer att få möjlighet att delta i konserter och olika projekt. Musikstilarna är främst
pop och rock men ni är själva med och styr låtval.
I den allmänna delen är det meningen att du ska kunna läsa ämnen som kan ge bra kunskap
för resten av livet. För att det ska bli lite lättare att komma ihåg saker vill vi göra det lustfyllt
att lära och därför kopplar vi musiken till de allmänna ämnena. Det betyder att vi i utifrån
ämnena går igenom och skriver sångtexter samt speglar nutidshistoria och geografi med
genrer och tidstypisk musik.
Vill du läsa på heltid, tex för att få behörighet att läsa vidare eller få ytterligare personlig
utveckling, har du möjlighet att utöka din kurs till fem dagar i veckan. Du läser då de andra
dagarna ihop med övrig allmän kurs. En annan del i kursen handlar om kost och hälsa. På ett
lättsamt sätt får du lära dig hur du äter rätt och motionerar utifrån dina förutsättningar. Ni
lagar mat tillsammans och genomför roliga och lärorika aktiviteter.
Möjlighet till internatboende finns.
Kurslängd: Två-sex terminer med möjlighet till förlängning.
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Särskild kurs idrott/hälsa
Här finns möjlighet att på heltid utveckla dina kunskaper inom idrott och hälsa samt växa
som person och aktiv utövare/ledare inom parasport. Du bör ha idrott som ditt stora
intresse och vilja lära dig mer om olika idrotter.
Precis som Allmän kurs med idrottsinriktning vänder sig denna kurs till dig som är intresserad
av träning, idrott och hälsa och vill fördjupa dig i både praktiska och teoretiska ämnen kring
handikappidrott och hälsa. Skillnaden mot profilen på allmän kurs är att du endast läser
idrotts- och hälsorelaterade ämnen samt ämnen du kan ha nytta av för ett självständigt liv.
Du får möjlighet att prova på en mängd aktiviteter. Beroende på gruppens sammansättning
kan det handla om både individuell idrott såväl som lagidrott. Utifrån din studieplan kan det
ingå ämnen som anatomi och fysiologi, träning och träningsplanering, om skador och hur
man förebygger dessa, mental träning och stresshantering, friluftsliv, att hantera
nödsituationer, idrotten och samhället, kroppsidealet och doping, kost och matlagning,
vardagskunskap, idrottsledarskap, fritídskunskap samt mycket praktisk motion och idrott.
Du utvecklar dig själv och kan finna den idrott som passar dig och dina behov av träning bäst.
Du får också tillfälle att utveckla ditt engagemang för uppdrag i olika idrottsföreningar.
Förutom traditionella studier lägger vi stor vikt vid att utveckla din personlighet och din
relation till andra människor.
Valjeviken har mycket goda träningsmöjligheter med modern idrottshall, simhall med
mängder av faciliteter, lokaler för styrketräning och fysioterapi, närhet till ridklubb och
golfbana. Här finns hög kompetens inom pedagogik och behandling.
Möjlighet till internatboende finns.
Kurslängd: Två-sex terminer.

Allmän kurs, dagfolkhögskola, deltid
Denna kurs är för dig som är intresserad av att under två dagar i veckan lära dig mer om
samhällskunskap, historia och kultur/skapande. Vi ser gärna att du själv delar med dig av
dina egna kunskaper och erfarenheter. Denna allmänna kurs läser du främst för din egen
personliga utveckling men du har möjlighet att läsa vissa ämnen tillsammans med annan
allmän kurs om du vill få behörighet till att söka till högskola.
Kursen riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Ålder har ingen betydelse.
Disposition av dagen tar hänsyn till att många som går denna kurs behöver tid för att
förflytta sig. Du behöver därför inte vara orolig att det blir för stressigt mellan lektioner och
aktivitieter. Hela anläggingen är dessutom tillgänglig för dig med rörelsehinder.
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Skolans profil
Huvudman för Valjevikens folkhögskola är Neuroförbundet.
Valjeviken, som är både folkhögskola, rehabiliterings-, kurscenter samt sport- och
friskvårdsanläggning ger dig möjligheter till specifika kunskaper inom flera olika
intresseområden. Valjeviken betraktas ofta som funktionshinderrörelsens skola men här
finns kursdeltagare både med och utan funktionsnedsättningar. För dig som har en
funktionsnedsättning erbjuder skolan service och assistans där dina individuella behov kan
tillgodoses och hela anläggningen är tillgänglig för dig med rörelsehinder. Skolan har ett
stort, modernt internat och är vackert belägen i västra Blekinge alldeles intill havet.
De långa kurserna drivs inom områdena omvårdnad, friskvård, idrott, hälsa, musik och
naturligtvis det som är folkhögskolans signum, Allmän kurs. Kurser som är öppna för alla.
Vi har gott om korta kurser. Testa dina gränser, utmana dig själv och lär dig en massa nytt på
kuppen! I samverkanskurser (samverkan med olika organisationer) får du tillsammans med
andra lära dig mer om intresseområden, diagnoser, prova på olika aktiviteter och få
nödvändig kunskap för att kunna utföra aktiviteterna. Kurserna innehåller förutom praktiska
övningar och teoretiska pass en mängd glada skratt och social samvaro.
Skolan anordnar också, med hjälp av Valjevikens rehabilitering, 2-3 veckors diagnoskurser för
dig med MS, Parkinson, Muskeldystrofier, CP, ALS, Stroke, ärftlig Ataxi och andra
neurologiska diagnoser. Här finns också temakurser som är diagnosöverskridande och ger
dig redskap att möta de konsekvenser som blir av en diagnos. Vid sidan om kursinslagen i
diagnoskurserna och temakurserna har du, utifrån dina behov, tillgång till de insatser och
kompetenser som finns inom Valjevikens rehabilitering.
Mättinge kursgård drivs sedan 2011 av Valjeviken. Mättinge ligger i Trosa skärgård och är en
anläggning med full tillgänglighet för rörelsehindrade. Anläggningen används framför allt till
kortkursverksamhet som bl. a. innefattar samverkanskurser med olika organisationer.
Avgifter och kostnader under studietiden
All undervisning på Valjevikens folkhögskola är avgiftsfri, däremot tas en terminsavgift på
500 kr ut för heltidsstuderande som inte bor på internatet. Kostnaden reduceras till 400 kr
för fyradagarsstuderande, 300 kr för tredagarsstuderande samt 200 kr för
dagfolkhögskolestuderande. I kostnaden ingår:
 Svart/vit kopiering.
 Internet.
 Studieresor.
 Utflykter.
 Kursmaterial.
 Försäkring.
 Lagringsplats data och digitalt klassrum i Google.
 Vår/höstfest inklusive måltid.
 Måltid vid jul och terminsavslutning.
Internatavgift 3 900,00 kr för rum med dusch.
Framtaget av:
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Internatavgift 3 390,00 kr för rum med dusch och toa i korridor (vissa rum i annexet).
Pedagogiskt stöd
Pedagogiskt stöd kan tillgodoses efter bedömning.
Vid de individuella samtalen, som sker under första skolveckan, tas frågan upp med
kursdeltagarna. Utifrån dessa samtal görs sedan individuella studieplaner upp där det
klargörs vilken hjälp som behövs och hur den ska ges.
Skolans tillgänglighet
Hela anläggningen har mycket god tillgänglighet för personer med olika typer av fysisk
funktionsnedsättning och har god tillgänglighet även för syn- och hörselskadade.
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Antagning

Kursdeltagare
Ansökan görs på Valjevikens
ansökningsblankett.

Valjevikens folkhögskola
Ansökan registreras och skriftlig bekräftelse
skickas tillbaka.

Personligt brev, betyg, intyg m.m.
Intervju/studiebesök/prova på vid behov.
Beslut skickas med personligt brev.

Du bekräftar din antagning genom
att betala in avgiften.

Vid antagning anges bankgironummer för
terminsavgift.
Kursdeltagare som antar sin plats registreras.
Eventuella reserver kallas.

Vid återbud återbetalas ej inbetald terminsavgift.
Antagningskriterier – allmän kurs
 Kursdeltagare måste fyllt 18 år.
 Kursdeltagare utan fullständiga betyg från grundskola eller gymnasium prioriteras.
 Kursdeltagare som skrivit personligt brev prioriteras.
 Kursdeltagare som ska bo på internat prioriteras.
 Vid behov kallas reserver i ordningsföljd.
Antagningskriterier – Vård- och omsorgskurs
Höga betyg är inte avgörande för om du ska bli antagen till en kurs på folkhögskola. När det
är fler sökande än det finns platser handlar det mer om skolans bedömning av dina och dina
kurskamraters behov och förutsättningar.








Kursdeltagare måste fyllt 18 år.
Fullständiga betyg från grundskola, åk 9 eller motsvarande.
Komplett ansökan. Bifoga kopior på utbildning samt ev. arbete.
Personligt brev. Berätta kortfattat om dig själv, varför du vill gå utbildningen samt ev.
erfarenhet av vård och omsorgsarbete.
Kursdeltagare utan fullständiga betyg från gymnasium prioriteras.
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg prioriteras.
Kursdeltagare som ska bo på internat prioriteras.
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Information vid kursstart
 Kursansvarig lärares namn och kontaktuppgifter.
 Kursplan och schema.
 Individuell studieplan
 Terminstider och ledigheter.
 Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen.
 Frånvaroregler.
 Rapporteringssystem till t.ex. CSN, info om Schoolsoft.
 Vad deltagare själv ska tillhandahålla (litteratur material m.m.).
 Försäkringar.
 Tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen.
 Den rättsliga standardens innehåll och innebörd i övrigt.
 Drogpolicy.
 Datorpolicy.
 Villkor för avstängning och avskiljande.
Studerandeinflytande
 Som Kursdeltagare deltar du i upplägg och planering av kursen.
 Klassråd med kontinuerliga träffar.
 Kursråd med möte två gånger per termin.
 Utvärderingar
 Utvärdering för långa kurser görs en gång per termin.
 Övriga kurser utvärderas i samband med kursavslut.
 System för att hantera klagomål och förbättringsförslag.
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Förbättringsförslag, synpunkter, klagomål
Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd
Valjevikens Folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd.
Studerande vid folkhögskolekurser kan vända sig till FSR i tvister som rör frågor som
omfattas av FSR:s uppdrag.
Kontakt med FSR tas först när ärendet inte kan lösas lokalt på Valjevikens Folkhögskola.
Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd
Tel: 08-412 48 00
Epost. fsr@folkbildning.net
Hemsida. http://www.folkhogskola.nu/Om-folkhogskolan/fsr/

Förbättringsförslag
Synpunkter
Klagomål

Lämnas till närmsta
chef eller skickas till
Valjeviken via post,
fax eller e-post.
Tas upp i
ledningsgruppens
närmsta möte.

Återkoppling från
ledningsgruppen till
gäst/kursdeltagare/kund
om gäst/kursdeltagare
/kund önskar detta.

Blanketten förvaras
enligt gällande rutiner.
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Dina synpunkter kommer att behandlas och registreras på vårt intranät. Inga namn kommer
att skrivas ner. Om Du lämnat uppgifter för att bli kontaktad kommer vi att ta kontakt med
Dig inom 2 veckor från det datum att Du lämnade in synpunkten.
Blanketten skickas eller lämnas till:
Valjeviken, Box 94
Herrgårdsvägen 97
294 22 Sölvesborg

Vi vill bli bättre!
Hjälp oss genom att lämna Dina synpunkter, förbättringsförslag och klagomål!
Synpunkter på verksamheten

Förslag till förbättring

Frivillig uppgift
Jag vill bli kontaktad

Ja

Nej

Datum

Namn
Adress
Telefon
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Drogpolicy på Valjevikens folkhögskola
Valjevikens folkhögskolas policy i frågor angående alkohol, narkotika och narkotikaklassade
preparat finns närmare beskriven i vår verksamhetshandbok, dokument QIF 7.5.4.
Valjevikens folkhögskola arbetar för en drogfri miljö. Skolan accepterar inte missbruk av
alkohol inom skolans område.
Utgångspunkten för vår syn på narkotika finns att läsa i Narkotikastrafflag (1968:64)
”Den som olovligen
 Överlåter narkotika
 Framställer narkotika som är avsedd för missbruk
 Förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte
 Anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan
befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk
 Bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika,
förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan
åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller
innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker
uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år.”
Handlingsplan vid misstanke om överträdelse av skolans alkohol- och drogpolicy
 Vid misstanke om brott mot skolans alkohol- och drogpolicy skall deltagare kallas till
samtal med skolledning och skolans kontaktperson gällande droger.
 Om misstanke kvarstår efter samtalet och deltagaren i fråga förnekar bruk, ges
han/hon möjlighet att undanröja misstankarna innan vidare åtgärder vidtas.
Skulle deltagaren vägra att medverka till provtagning, kvarstår misstanke om
missbruk och deltagaren kan då komma att avstängas från vidare studier med
omedelbar verkan
 Om bruk bekräftas genom deltagarens eget medgivande eller genom provtagning, får
deltagaren skriva ett avtal med skolan i vilket han/hon försäkrar att han/hon
fortsättningsvis helt kommer att ta avstånd från all befattning med narkotika eller
narkotikaklassade preparat. Därtill åläggs deltagaren att på skolledningens anmodan
fortlöpande ställa sig till förfogande för provtagningar, för att därigenom bevisa att
ingånget avtal med skolan efterföljs. Skulle deltagaren bryta mot det ingångna
avtalet, kan deltagaren avstängas från vidare studier med omedelbar verkan.
 De som missbrukar alkohol inom skolans område får en varning. Skulle deltagaren
fortsätta bryta mot reglerna förlorar deltagaren sin rätt att bo på skolan.
 Skolan ombesörjer alla kostnader i samband med provtagningar. Skolans ansvariga
eller någon från skolans personal följer alltid med till en provtagning.
 Skolan erbjuder inte studieplats åt sökande som har ett aktivt, pågående
drogberoende. Ett krav är att den sökande ska ha ett eventuellt tidigare bruk eller
missbruk under behandling minst ett halvår bakåt i tiden. Behandlingen ska vara
dokumenterad.
 Vid svårare fall kan skolans ledning, om man anser det nödvändigt, besluta att söka
konsultation av expertis eller hjälp från polisen.
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Rökning
Rökning får endast ske på anvisad plats.
Datorpolicy
Varje dator som är placerad på Valjeviken är och skall ses som ett arbetsredskap.
Datorn är till för ordbehandling, lagring och informationsinhämtning rörande dina
arbetsuppgifter.
Datorerna ägs och underhålls av Valjeviken. Varje dator har en grundinstallation av
programvara som operativsystem, ordbehandling (Office) och antivirusprogram.
Annan programvara kan förekomma beroende på vilka arbetsuppgifter som förekommer.
Endast filer och dokument avsedda för dina arbetsuppgifter eller skolarbete får laddas ned
eller lagras på Valjevikens datorer.
(Filer av annat slag kommer utan förvarning att raderas).
Förändringar av datorernas programvara får inte ske utan att IT-ansvarig tillfrågats.
Kursdeltagare vid folkhögskolan förfogar och sparar sina filer och dokument på nätet.
Företrädelsevis på Google drive.
Valjeviken tillhandahåller Internetuppkoppling och skall ses som ett hjälpmedel för
kunskapsinhämtning och skall användas med sunt förnuft. Medvetet missbruk kommer att
beivras.
Internetcafé finns i källaren i rummet innan datasalen.
Datasalen är tillgänglig endast för lärarledda lektioner och kan bokas av lärare och
kursansvariga.
Lärare alt. kursledare ansvarar för att datasalen efter avslutad lektion återställs enligt
följande:






Stäng öppna fönster
Stäng av datorerna
Ställ i ordning stolarna och rensa arbetsplatsen
Lås datasalen
Återlämna nyckeln till receptionen

Förtäring av mat och dryck får ej förekomma.
Skrivare av svart lasertyp finns tillgänglig.
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Disciplinära åtgärder
Vår princip är att vi i första hand ska stödja våra studerande, men för att skolan ska fungera
för alla krävs att vi efterlever de regler som finns. Ibland inträffar det tyvärr saker som gör
att vi tvingas vidta åtgärder som vi helst skulle vilja slippa.
Grova eller upprepade brott mot våra skolregler kan leda till avstängning från att delta i
undervisningen på Valjevikens folkhögskola eller till och med i att någon avskiljas för gott
från studierna hos oss.
Om det uppstår problem och vi tycker att du äventyrar din skolgång hos oss, t.ex. p.g.a. hög
frånvaro eller upprepade mindre förseelser, brukar vi kalla till ett samtal och uttala en
varning. Vi diskuterar också hur vi kan stödja dig så att du undviker fortsatta problem.
Grunder för avstängning eller avskiljande är:








Alkohol, narkotika/droganvändning eller påverkan i skolan eller under skoltid.
Annan hantering av droger.
Missbruk av skolans datanät.
Stöld.
Rasistiska, sexistiska eller andra diskriminerande eller kränkande handlingar i ord och
gärning.
Hot och handlingar som åstadkommer fysisk skada på annan eller skolans egendom.
Hög frånvaro.

Beslut om avstängning och/eller avskiljande fattas av rektor/bitr. rektor i samråd med
kursansvarig. Beslut om avstängning m.m. föregås vanligtvis av skriftlig varning. Allvarlig
överträdelse kan medföra omedelbar avskiljning. Avskiljningsbeslut kan överklagas till
skolans styrelse. Som berörd har du rätt att närvara och yttra dig när ditt ärende behandlas.
Notera att ett överklagande ska lämnas skriftligt och inom en månad efter det att du har
tagit del av det beslut som avses.
Om du är missnöjd med skolans beslut kan du också vända dig till Folkhögskolornas
studeranderättsliga råd (FSR). FSR kommer att bedöma om ditt ärende har hanterats korrekt
enligt vår egen studeranderättsliga standard. FSR kan också yttra sig om våra regler är tydliga
och ändamålsenliga och granska vårt agerande utifrån ett studerandeperspektiv. Du når FSR
på tel. 08-412 48 00 eller på adressen fsr@folkbildning.net.
Stöd och studievägledning
Vid behov kan du kontakta skoladministration, kursansvariga lärare, bitr. rektor eller kurator
som kan ge dig handledning och stöd i dina studier. Kommunens vägledare finns också som
en resurs.
Har du behov av personlig assistans på grund av funktionsnedsättning är det i första hand
kommunen som svarar för detta i enlighet med LSS och LASS. Vid behov kan du kontakta oss
så att vi kan utreda om det finns andra möjligheter för oss att kunna stödja dig.
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Riktlinjer för studiefrånvaro
Alla kursdeltagare bör från början vara medvetna om att studierna på Valjevikens
folkhögskola förutsätter närvaro.



Hög frånvaro (oavsett anledning!) kan leda till att kursen inte anses fullgjord.
Ogiltig frånvaro rapporteras till CSN och detta kan påverka ditt studiemedel.

Giltig frånvaro
 Egen sjukdom och vård av barn (VAB) som har anmälts samma dag före 09.00 samt
beviljad ledighet.
 Vid sjukdom längre än 5 dagar ska sjukintyg uppvisas för kursföreståndaren.
 De som har studiemedel ska också anmäla egen sjukdom till försäkringskassan.
 Om studieuppehållet är längre än två veckor för (VAB) ska barnets sjukdom styrkas
med ett läkaruttalande.
 Du kan lämna meddelande på skolans telefonsvarare dygnet runt.
Du kan även ansöka om giltig frånvaro hos din kursföreståndare. Detta gör du dock alltid i
förväg! Giltig frånvaro kan beviljas t.ex. för planerade läkarbesök och andra ledigheter av
personliga skäl.
Kursföreståndaren beviljar ledighet upp till en vecka. Längre ledigheter beviljas av bitr.
rektor i samråd med kursföreståndaren och bedöms individuellt. Begäran om längre ledighet
måste göras till kursföreståndaren minst en vecka i förväg.

Ogiltig frånvaro
Din frånvaro rapporteras rutinmässigt till CSN och kan påverka ditt studiemedel.






Ogiltig frånvaro längre än 15 dagar i följd betraktas som studieinaktivitet och
meddelas till CSN. Det innebär att man inte har rätt till studiemedel under den
inrapporterade perioden.
80 % närvaro under kursen gäller som riktmärke, respektive lärare noterar frånvaro.
Vid frånvaro mer än 20 % eller upprepad frånvaro sammankallar lärare möte med
kursdeltagare och bitr. rektor.
Kursdeltagaren blir skriftligt informerad om situationen gällande frånvaron och vilka
åtgärder som kommer att vidtas.
Vid avskiljning rapporteras kursdeltagares data till CSN av skoladministratören.
OBS! avskiljning sker först efter individuell bedömning av Kursdeltagaren.
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Intyg, behörigheter och studieomdömen
Folkhögskolor ger inte några betyg, men du får ett kursintyg efter fullbordad kurs. Efter
genomgången allmän kurs där du uppfyllt både omfattningskrav och innehållskrav har du
rätt till ett studieomdöme som du kan använda vid ansökning till högskola och universitet.
Om du inte har fullbordat kursen har du rätt till ett vägledande studieomdöme inför
fortsatta studier.
OBS! Notera att skolan har policyn att inte lämna ut studieintyg innan den studerande har
betalt eventuella skulder till skolan. Du riskerar dessutom att bli av med din studieplats om
du inte betalar terminsavgiften innan terminsstarten.
Omdömessättning
I omdömessättning deltar all berörd pedagogisk personal. Första steget är att man
individuellt gör en bedömning utifrån de kriterier som finns för omdömessättning. Därefter
samlas berörd pedagogisk personal och sätter omdömen.
Försäkringar
Alla Kursdeltagare vid Valjevikens folkhögskola är försäkrade mot olycksfallsskada.
Försäkringen gäller under skoltid samt under den direkta färden till och från skolan. För
Kursdeltagare som bor på skolans internat gäller försäkringen dygnet runt under
Kursdeltagarens vistelse på skolan/internatet.
Om en kurs upphör eller ställs in
Antagen Kursdeltagare ska meddelas minst 1 månad innan kursstart om det finns risk för att
utlovad kurs inte kan genomföras.
Arkiv och sekretessregler
Alla dokument som rör dina personliga förhållanden förvaras inlåsta. Endast uppgifter som
rör dina studieresultat förs vidare till berörd personal på skolan. Annars är det ditt eget
beslut om information om dig själv ska kunna lämnas ut och till vem.
Skolan lämnar inte personbunden information förutom sådana uppgifter som krävs för att
rapportera vår verksamhet till de myndigheter som vi är
rapporteringsskyldiga inför, dvs. CSN, Folkbildningsrådet och SCB.
Enligt vår särskilda arkivordning sparas dina ansökningshandlingar hos oss i ett år.
Handlingar som rör din skolgång hos oss sparas i upp till fem år. Dina kursintyg sparas för
alltid.
Statens syfte
 Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
 Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa
engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
 Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i
samhället.
 Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
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ABC
VALJEVIKENS
FOLKHÖGSKOLA
Ht 2017 – Vt 2018
Alkohol

Valjevikens folkhögskola arbetar för en drogfri skolmiljö.

Arbetsterapi

Valjeviken har egen avdelning för arbetsterapi, får endast användas
efter kontakt med arbetsterapeut.

Bad

Det finns en simhall på Valjeviken som i dagsläget är stängd för
allmänheten. Vid bad med klassen gäller schemaläggning av lärare.

Betalning

Av räkningar gör du via det post- eller bankgiro som står angivet på
den faktura du får varje månad. Kontant betalning kan du göra till
administrationen. Betala i tid så slipper du extra avgifter.

Bibliotek

Sölvesborgs stadsbibliotek ligger på Rundgatan 4 och är öppet:
måndag – torsdag 10,00 – 19,00,
fredag 10,00 – 17,00 samt lördag 10,00 – 13,00.
Telefonnr: 0456-81 68 52
Det finns även ett mindre bibliotek i huvudbyggnaden på Valjeviken.

Biljard

Finns på Drottninggården.

Brand

Vid brandlarm, bege dig omedelbart till parkeringen.
Studera utrymningsplanerna noga.
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From den 14 augusti avgår buss från resecentrum.
Måndag – fredag, följande tider:
05.25, 06.32, 07.32, 08.32, XX.32 varje timme tom. 12.32.
Därefter 13.03, 14.03 etc.
Lördag: Varannan timme med start 06.32 resp. 13.03
Söndag: Varannan timme med start 08.32 resp. 13.03
Se även
http://blekingetrafiken.se/Print4Web/Stadsbuss/170814_180617/Stad
sbuss_04Solvesborg_1_170814_180617.pdf
Restiden är ca 5 minuter, bussen vänder vid Valjeviken, återresan tar
ca 13 minuter.
Linjesträckningen är:
Resecentrum – Valjeviken – Falkviksgården – Nexövägen –
Resecentrum.

Datorer

Dator för kursdeltagares egna arbeten finns i källarplanet. Inre
datasalen i källaren får endast användas då det är lärarledda lektioner.
Den yttre datasalen är tillgänglig och får användas alla dagar fram till
kl. 23
Innan du använder datorerna måste Valjevikens policydokument för
datorer läsas och godkännas med underskrift.

Dagstidningar

Finns att läsa i dagrummet vid matsalen.

Djur

Är inte tillåtet på skolan eller på internatet pga. allergirisken.

Droger

Valjevikens folkhögskola arbetar för en drogfri skolmiljö.

Fritid

På Valjeviken finns en fritidsavdelning där man kan låna fritidsmaterial.
Kontakta assistenterna om du önskar låna något. Du kan endast låna
cyklar/moppe/fritidsmaterial tillfälligt. Allt sådant måste återställas
efter varje avslutad aktivitet och det är Valjevikens personal som har
avgör om du har kunskap att använda det du lånar och som också
besiktigar att du återställer sakerna i samma skick som när du lånade
dem. Har du egen anpassad cykel/moppe/hjälpmedel med dig. Samråd
med assistans så att det finns plats för förvaring.

Frukost

Serveras mot frukostkupong i matsalen 08,00 – 09,40. Kuponger säljs i
receptionen.
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Frånvaro

Anmäls via Schoolsoft. Bor du på internatet, meddela
reception/assistans ifall du lämnar Valjeviken över natten så att vi kan
uppdatera brandlistan. För dig som har stöd av vår assistans är det
viktigt att du alltid meddelar assistansen när du lämnar området.

FSR

Folkhögskolornas Studierättsliga Råd

Fysioterapi

Det finns en fysioterapikavdelning på Valjeviken. Lokaler, redskap och
personalens kompetens är endast till för Valjevikens rehabiliteringsoch rekreationsgäster samt för kursdeltagare med
funktionsnedsättning och patienter som besöker Valjehälsan. Övriga
kursdeltagare som bor på internatet har tillgång till gym och simhall på
överenskomna tider.

Gäster

Om du vill ta med någon gäst till skolan för övernattning skall detta av
brandskyddsskäl meddelas i receptionen. Bokning och betalning sker i
receptionen. Gäst utan egen bädd betalar endast för mat. För
extrabädd i deltagares rum betalar man 380 kr inkl frukost.

Hemresor

Du ordnar själv med transport till och från skolan. Valjeviken har
mycket begränsade möjligheter att transportera dig till resecenter eller
flygplats. Till resecenter är det ca 1,6 km gångväg. Behöver du
biltransport är det ca 3 km.

Hyreskontrakt

Kursdeltagare som bor på internat har rätt till ett hyreskontrakt.

Idrottshall

Valjevikens idrottshall bokas och används för folkhögskolans
organiserade aktiviteter.

Internat

Skolans internat har 70 platser (men många rum är reserverade för
kortkursverksamhet). Inkluderar helpension sju dagar i veckan, under
terminerna. För pris och villkor, se sida 8. Rummen är möblerade och
du kan vid särskilda behov ta med egna möbler/hjälpmedel men
utrymmet är begränsat. Innan åverkan görs på väggar måste du
samråda med vaktmästeri och vi önskar undvika det i största möjliga
mån. Utnyttja befintliga upphängningsanordningar i första hand.
Om man efter avslutat läsår ämnar gå ytterligare år kan du få ett
utrymme för två kartonger där du kan förvara skolmaterial och mindre
tillhörigheter. Rummen måste tömmas på allt personligt vid läsårets
slut.
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Kaffe

Serveras mot kaffekupong i matsalen 14,20 – 15,00. Kuponger säljs i
receptionen. Finns också bryggare i elevmatsalen ”Jollen” samt i flera
klassrum.

Klassråd

Klassråd anordnas vid önskemål eller kallelse.

Kopiering

Som rör skolarbetet lämnas till läraren. Kopieringen är i svart/vita
kopior. Kopior för privat bruk lämnas i receptionen och kostar 2 kr/st.

Konferenser

Valjeviken har också en mindre konferensverksamhet. Konferenserna
är som regel förlagda till Drottninggården.

Kurator

För skolans kursdeltagare finns kurator vid behov. Kontakta kuratorn
för att boka tid.

Kursrådet

Består av en till två deltagare från varje klass samt skoladministration
och biträdande rektor. Rådet behandlar bl.a. pedagogiska frågor,
aktiviteter samt studie- och boendemiljö. Kursråd 2 gånger per termin.
Bitr. rektor är sammankallande.

Ledighet

Vid ledighet längre än en vecka: Deltagaren lämnar skriftlig
ledighetsansökan till klasslärare senast en vecka innan ledighet
(blankett finns att hämta på Valjevikens hemsida). Kursansvarig tar upp
ansökan med bitr. rektor och lärarlaget. Avslag eller bifall lämnas
skriftligt till deltagaren. Vid kortare ledigheter beviljar kursansvarig
ledighet med hänsyn till tidigare frånvaro.

Lektionstid

Måndag - fredag Allmän kurs: 9.20-16.00, Vård- och omsorgskurs:
09.00-16.00
Lunch Allmän kurs: 12.00-13.15, Vård- och omsorgskurs: 12.00-13.00

Läroböcker

De flesta finns att låna. Begagnade böcker går att köpa för halva priset.

Läkare

Läkare finns på Valjehälsan. Tidsbokning sker via telefon 0456-32960,
måndag-fredag klockan 08.00-10.00 samt 13.00-14.30. Internatboende
kan be assistansen om hjälp att boka tid.

Matkuponger

Köps i reception till förmånliga priser. Alla kuponger ska undertecknas
med namn och datum!
Kuponger gäller inte internatboende.
Kostnaderna revideras 1 ggr/år.

Mattider/Matsal
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Eftermiddagskaffe 14,20 – 15,00
Kvällsmat 17,00 – 17,45
Kvällskaffe 19,00 – 20,00
Endast avsedd personal får vistas i köksdelen.
Ingen medhavd mat får ätas i matsalen/restaurangen.
Lunchrum med mikrougn och platta finns i Jollen övre plan i
Huvudbyggnaden. Där kan medhavd mat förtäras.
Dryckesautomaten i matsalen får endast användas vid köp av måltid.
Måltid i matsalen sker endast mot kupong.
Ytterkläderna tas inte med in i matsalen.
Mobiltelefon

Är givetvis avstängda under lektionstid om de inte används som
hjälpmedel. Mobiltelefoner används hänsynsfullt i matsalen.

Motionsslinga

Det finns en motionsslinga i närheten av skolan. Fråga personalen så
visar de var den finns.

Nycklar

Kom ihåg att lämna ev. rumsnyckel till reception/assistans vid
terminsslut.

Parkering

Den stora parkeringen framför anläggningen ska användas. Bilar får ej
ställas inne på området.

Post/
meddelande

Ankommande post och meddelande finns i postlåda i anslutning till
receptionen.

Polis

Nödsituation 112.
Närpolisen i Sölvesborg, Järnvägsgatan 2
294 34 SÖLVESBORG
Telefon 11414.

Praktikersättning

Ingen ersättning betalas ut i samband med att deltagare gör sin
praktik. Internatboende kan ta med mat till praktikplatsen från
Valjeviken. Meddela kökspersonalen om detta önskas.
Vid behov av ledsagare/assistent som följer med på praktikplats så
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ordnas det från Valjeviken.
Viss reseersättning kan bli aktuell för deltagare med särskilda behov
efter individuell prövning.
Finns behov av resa till praktikplatsen så gäller färdtjänst (om
deltagaren har det) tåg eller buss.
Reception

Måndag och fredag
Tisdag, onsdag, torsdag

Rökning

Är ej tillåten i Valjevikens lokaler. Rökning är tillåten utomhus och
endast vid anvisad plats.

Simhall

Får endast användas enligt skolans schema eller i gruppaktiviteter
anordnade av Valjeviken. Har du besvär med inkontinens måste du
samråda med assistans om det är möjligt att bada innan du använder
pool.

SJ

Biljetter och trafikupplysning, 0771-75 75 75.

Sjuksköterska

Finns på Valjeviken.

Städning

Var och en som bor på internat städar sitt rum, assistans stöttar vid
behov. Boende på internatet ansvarar också för de gemensamma
utrymmena på internatet. Det åligger också grupperna att hålla snyggt
i klassrummen.

8.00-16.00, lunchstängt 12.30-13.00
10.00-12.30

Städning av lektionssalar sker 2 ggr/ vecka.
Stölder

Skolan har inte någon försäkring som ersätter borttappade, stulna eller
förstörda kläder/ värdesaker/ glasögon. Undvik därför att medta
stöldbegärliga saker till skolan.

Taxi

Telefon till Sölvesborgs taxi är 0456-185 00.

Telefoner

Receptionspersonalen hämtar endast deltagare om ett samtal är akut.
Mobiltelefoner får ej vara på under lektionstid om de inte används i
undervisningen.
Telefon för skolangelägna frågor finns att låna i receptionen.

Terminskostnad

Se sida 7.

Terminstider

Se sida 2.
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Utepool

Får användas av kursdeltagare/gäster efter samråd med assistans.

Utflykter

Som påverkar kökets planering skall meddelas minst två dagar före
utflykten, görs av kursansvarig.

Utvärdering

Under kursperioden kommer fortlöpande utvärderingar att utföras.

Vaktmästeri

Till vaktmästarna kan du anmäla om du upptäcker att något är trasigt.
Skriv en notering i kollegieblocket i vaktmästeriets låda till höger om
anslagstavlan vid assistenternas expedition.

Ytterkläder

Får inte tas med in i matsalen. Du har ett eget ansvar att inte förvara
värdesaker i ytterklädena.
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