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Ordningsregler vid Lunnevads folkhögskola
På Lunnevad verkar vi för en bra arbetsmiljö för elever och personal och för ett trivsamt och tryggt
boende för våra internatelever. Detta innebär att de lagar som finns i samhället också finns på skolan.
Skolan har också några egna ordningsregler (nedan) som gäller för samtliga elever.
I och med att du tackar ja till en plats på någon av våra utbildningar förbinder du dig att följa dessa
regler. Om du av någon anledning väljer att inte göra det, så kan det innebära att du mister din
utbildningsplats och internatboende (om aktuellt). Det är viktigt att du förstår vad skolans
ordningsregler innebär. Läs därför noga!
-

-

Ta ansvar för dina studier - innebär att ha med sig arbetsmaterial, göra hemuppgifter, delta
aktivt på lektioner och i övriga skolaktiviteter.
Ta ansvar för din närvaro – innebär att passa tider, att anmäla frånvaro, att vid frånvaro själv
ta reda på vad som missats på lektionerna.
Tänk på att all bortavaro från lektion är frånvaro - Hög frånvaro kan leda till att du inte kan
gå kvar på Lunnevad då studierna inte bedöms meningsfulla.
Skolan är skyldig att rapportera hög frånvaro till CSN, vilket kan påverka dina möjligheter att få
studiestöd.
Skolan är drogfri. Följ skolans alkohol- och drogpolicy. Försäkra dig om att du förstår vad
den innebär. Överträdelse kan leda till avstängning från utbildning och internatboende.
Var rädd om skolans inventarier och fina miljö!
Skolan polisanmäler skador/förstörelse på skolans egendom.
Skolan har särskilda regler som gäller för internatboendet. Försäkra dig om att du som
bor på internatet känner till vad dessa innebär.

Disciplinära åtgärder
Disciplinära åtgärder innebär att du inte längre har rätt att gå kvar på skolan eller bo på skolans
internat. Detta kan ske om du gör dig skyldig till något av nedanstående, läs det därför mycket noga!
-

Trakasserier (sexuella, kön, religion, etnicitet, funktionshinder etc.)
Skadegörelse, stöld, våld och allmänfarliga handlingar
Missbruk av droger och/eller alkohol (se skolans alkohol- & drogpolicy).
Om du inte följer hyresreglerna (se hyresavtal).
Inte i förväg anmäler till husmor att du ska ha en övernattande gäst och namnet på denna.
Tänk på att du ansvarar för din gäst!
Upprepad frånvaro som påverkar möjligheten att fullfölja påbörjad kurs. Skolans utgångspunkt
är att varje elev vill klara sina studier och att full närvaro därför är det normala. Det kan ibland
finnas skäl till anpassad nivå. Detta är ok om du har en skriftlig överenskommelse med din
linjeledare.

Varning och avskiljande från utbildning och internatboende
Skolan tillämpar två former av disciplinära åtgärder, beroende på graden av händelse.
1) Eleven får tillsägelse och uppmaning om bättring (dokumenteras).
2) Eleven avskiljs från studier och/eller internatboende.
Ovanstående beslut fattas av rektor i samråd med berörd personal. Beslutet kan överklagas till
skolans styrelse, med besvärshänvisning till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR),
Mail: fsr@folkbildning.se

