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Hellidens folkhögskola
är en rörelsefolkhögskola. Det betyder att skolan har en 
ideell organisation, Blåbandsrörelsens folkhögskoleföre- 
ning, som huvudman. Skolan är därmed en del av det 
civila samhället. Blå Bandet är en religiöst och partipoli-
tiskt obunden nykterhetsorganisation på kristen grund. 
Skolans mål präglas av Blå Bandets ideologi samt  
statens mål och syften med folkbildningen. 

statens mål med folkbildningen
Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans 
med andra öka sin kunskap och bildning för personlig 
utveckling och delaktighet i samhället.

statens syften med folkbildningen
Syftena med statens bidrag till folkbildningen är att
q stödja verksamhet som bidrar till att stärka och 
utveckla demokratin
q bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald 
människor att påverka sin livssituation och skapa 
engagemang för att delta i samhällsutvecklingen 
q bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja 
bildnings- och utbildningsnivån i samhället
q bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i 
kulturlivet

Hellidens folkhögskola beskriver hur skolan lever upp 
till dessa syften på följande sätt:

Huvudinriktningar 
1. Utbildning och folkbildning 
Hellidens folkhögskola syftar till att ge sina kursdelta-
gare en utbildning som gör dem väl skickade till vidare 
studier och bättre rustade i arbetslivet. Skolans under-
visning inriktas också på att ge kunskaper som är till för 
att öka deltagarnas bildning och få dem medvetna om 
sin situation i samhället.

2. Socialt ansvarstagande 
Skolan ska präglas av delaktighet, solidaritet och jäm-
ställdhet. Blå Bandets grundläggande ideologi, helnyk-
terhet och drogfrihet, ska också känneteckna skolverk-
samheten. Det innebär t.ex. att skolan verkar för socialt 
ansvarstagande och till sina kurser också antar deltagare 
som har en socialt trasig bakgrund. Skolans verksamhet 
ska leda till ökad förståelse för stöd till personer med 
funktionsnedsättningar och etniska minoritetsgrupper. 
För att öka skolans tillgänglighet ska en strävan vara 
att verksamhet och lokaler i så hög grad som möjligt 
anpassas till dessa grupper. Skolan har också ansvar för 

Mål- och policydokument

Mål

Hellidens folkhögskola ger folkbildning och utbildning med kvalitet i en kreativ och utvecklande drogfri miljö.

att anordna verksamhet för personer som står långt från 
arbetsmarknaden.

3. Kulturell förståelse 
Skolans kurser ska öka förståelsen för kulturell verksam-
het. Det sker främst genom att kursdeltagare får uppöva 
sitt eget skapande och sin uttrycksförmåga samt får för-
ståelse för kulturarvet. Kultur ska vara ett sätt att förstå 
sig själv och sin egen situation i samhället men också 
öka kunskapen och intresset för andra människor och 
deras historia. Deltagarna ska kunna se sammanhang, 
bli kritiska och bredda sitt kunskapssökande. Kurserna 
ska skapa nyfikenhet och frågor där motsägelser och 
osäkerhet får finnas. Skolan ska vara en levande del av 
kulturlivet i Tidaholmsbygden och inom Blå Bandet.

4. Demokratisk fostran 
Hellidens folkhögskola präglas av demokratiska värde-
ringar. Det gäller i skolans funktion i vardagslivet men 
också för att förklara samhällsutvecklingen i Sverige. 
Det är viktigt att diskutera den framtida demokratiska 
utvecklingen mot bakgrund av nya internationella 
strömningar, en förändrad mediautveckling och ändrade 
förutsättningar för föreningslivet. Skolans verksamhet 
inom detta område vänder sig speciellt till människor 
som saknar den demokratiska fostran som tidigare gavs i 
folkrörelser och föreningsliv.

Folkbildningens verksamhetsområden 
Den gemensamma värdegrunden 
Hellidens folkhögskola ska arbeta med den gemensam-
ma värdegrunden för folkbildningen och ha en levande 
diskussion om jämställdhet, diskriminering och trakas-
serier.
Det mångkulturella samhällets utmaningar 
Helliden ska i den ordinarie verksamheten arbeta med 
attityder till det mångkulturella samhället. Vi ska också 
bjuda in gästlärare med olika bakgrunder och vi kan 
ordna kurser och annan verksamhet för nya svenskar. 
Det livslånga lärandet 
Det är bra med åldersblandade deltagargrupper. 
Hellidens folkhögskola ska verka för att ha stor ålders-
spridning i alla kurser. 
Arbetet med den digitala klyftan är viktigt. Skolan verkar 
för att bredda den digitala delaktigheten hos äldre. Sko-
lan anordnar också speciella kurser för äldre i samarbete 
med pensionärsorganisationerna. 
Skolan vill också inspirera till samt skapa nyfikenhet och 
intresse för att kursdeltagarna ska vilja fortsätta sitt 
lärande inom olika områden även efter skolan. 
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Konst och kultur
Kulturverksamheten är en självklar och integrerad del 
av skolans verksamhet. Kursdeltagarna får aktivt arbeta 
med eget skapande i konst och konsthantverk och får 
också del av ett brett kulturutbud. Kulturens stora bety-
delse för andra samhällsområden framhävs på skolan. 
Helliden arbetar för att bredda kulturverksamheten och 
för att markera kulturens betydelse för folkhälsan. 
Tillgängligheten och möjligheterna för personer med 
funktionshinder 
Skolan arbetar med att så långt som möjligt förbättra 
den fysiska miljön för att underlätta tillgängligheten för 
funktionsnedsatta. Att arbeta med attityder till funk-
tionshinder i den ordinarie verksamheten är en viktig del 
av verksamheten. 
Folkhälsa
Folkhälsa är en viktig del av det profilerade arbete som 
Helliden genomför på uppdrag från Blå Bandet. 
Skolan arbetar både teoretiskt och praktiskt med folk-
hälsofrågor i skolans kurser och i särskilda projekt. 
Hållbar utveckling och global rättvisa 
Hellidens folkhögskola arbetar med internationella 
frågor genom huvudmannens internationella kontaktnät 
(Internationella Blå Korset). Skolan har också kontakter 
med utbildningar, konstnärer och kulturarbetare i andra 
länder. Global rättvisa är viktig i detta sammanhang. 
Hellidens miljöprogram bygger också på global rättvisa 
och hållbar utveckling. 
Medvetenhet om hållbar utveckling och globaliseringen 
ges genom olika föreläsningar. Vi har tagit hänsyn till 
den egna miljön t.ex. genom sopsortering och energisnål 
uppvärmning av fastigheterna. Det behövs miljöunder-
visning för alla på skolan, exempelvis genom temadagar 
och projekt.

Bredd och nytänkande 
Det finns också andra viktiga områden att utveckla. 
Prioriteringen av huvudinriktningarna och verksamhets-
områdena innebär inte att verksamheten ska begränsas 
till dessa. Tvärtom kräver en bred folkbildningsverksam-
het att skolan ständigt är beredd att pröva nya verksam-
hetsområden och verksamhetsformer samt vända sig till 
nya målgrupper. 
Skolans korta kurserna ska i första hand genomföras 
i samverkan med Blå Bandet och nykterhetsrörelsen i 
övrigt (inkl. dess studieförbund NBV) samt med handi-
kapp-,  kultur- och konstnärsorganisationer.
Viktiga målgrupper för samverkanskurserna är lågutbil-
dade och personer med funktionsnedsättningar. Skolan 
bör i övrigt vara öppen för nya samverkanspartner som 
önskar genomföra kurser i linje med skolans profil och 
inriktning.
För att klara en fortsatt utveckling av verksamheten på 
Hellidens folkhögskola kan också andra organisatoriska 
former än folkhögskolekurser användas. Det innebär att 
skolan ska kunna genomföra uppdragsutbildning och 
anordna verksamhet utanför statsbidraget. 

Kvantitativa mål 
Hellidens folkhögskola får statsbidrag som grundar sig 
på en verksamhet som omfattar 5.817 deltagarveckor. 
Verksamheten vid skolans långa kurser ska vara den 
dominerande verksamheten också kvantitativt.
Uppdragsutbildning och annan verksamhet vid 
Hellidens folkhögskola får inte inkräkta på den stats-
bidragsberättigade verksamheten eller vara den 
dominerande verksamheten på skolan. 
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Profilering
Plan för ideologisk profilering, rörelseanknytning 

Profilering i förhållande till huvudmannen 
Hellidens folkhögskola och Blå Bandet ska samverka 
genom att skolans personal arbetar på rörelsens kurser 
och genom att Blå Bandets personal medverkar i skolans 
kurser. Särskilda projekt för denna samverkan beslutas 
i resp. organisations verksamhetsplan. Samverkan sker 
därvid både på central som regional nivå. 
I samverkan med Blå Bandet görs också särskilda 
utvecklingsprojekt och kurser för att genom dessa 
utveckla verksamhet med anknytning till den egna 
huvudmannen. Blå Bandets personal kan exempelvis ges 
fortbildning i grafisk form och om sociala medier. 
För att upprätthålla kunskap om och förståelse för Blå 
Bandets speciella ideologi, helnykterhet på kristen 
grund, är det av vikt att personalen på Helliden utbildas i 
ideologiska frågor. 

Folkhögskolans kulturella profil 
Konst och kultur är en självklar del av skolans verksam-
het. Helliden är ett självklart kulturcentrum i Tidaholm 
och vi samverkar med kommunen i flera sammanhang. 
Skolan driver tillsammans med Tidaholms kommun och 
grafiska konstnärer Litografiska akademin i Tidaholm. 
Uppgiften är att vidga kunskapen om grafisk konst, 
främst litografi, till nya grupper och skapa ett kontaktnät 
mellan konstnärer och deras publik. I profilarbetet ingår 
att öka kontakterna med svenska och utländska konst-
närer, grafiska verkstäder och konsthögskolor.

Folkbildningsprofilering 
Som folkrörelsefolkhögskola har Hellidens folkhögskola 
ett särskilt ansvar att också arbeta med bildnings-, 
demokrati- och jämställdhetsfrågor. 

och verksamhetsutveckling
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Funktionshinder och tillgänglighet

Policydokument för förstärkningsbidrag

Mål
Hellidens pedagogiska arbete bygger på att skapa ett 
förtroende för skolan hos kursdeltagarna och sedan 
stärka deras starka sidor så att självkänsla och självkän-
nedom ökar. Att arbeta med attityder till funktionshinder 
i den ordinarie verksamheten är en viktig del. 
Hellidens folkhögskola är en mötesplats för alla och 
tar i sina kurser självklart också emot människor med 
funktionsnedsättningar. Med utgångspunkt i demokrati, 
solidaritet och jämlikhet erbjuder Hellidens folkhögskola 
en drogfri miljö som främjar kreativitet och utveckling. 
Vi vill så långt som möjligt integrera personer med 
funktionsnedsättningar i de ordinarie kurserna men 
samverkar också med olika handikapporganisationer 
för att anordna kurser som direkt vänder sig till viss(a) 
grupp(er)  med funktionsnedsättning. 
Till de ordinarie kurserna söker sig varje år ett antal per-
soner med olika funktionsnedsättningar. Skolans linjer 
har alla som uppgift att överbrygga gränser och det finns 
särskilt stora möjligheter till detta inom de konstnärliga 
utbildningarna. 
Eftersom Helliden ligger i en sluttning och då i första 
hand huvudbyggnaden är svår att helt anpassa för 
rörelsehindrade har Helliden främst inriktat sig på andra 
funktionshinder.  I skolans långsiktiga målsättning finns 
ambitionen att få hela skolan anpassad för rullstols-
burna. 

Pedagogiska/metodiska arbetssätt 
Större delen av de resurser som Helliden avsätter för 
stöd till funktionshindrade går till ökad lärartäthet. Det 
kan också finnas möjlighet till stöd i form av pedagogiska 
hjälpmedel. Genom deltagarnas ansökningshandlingar 
och personliga samtal i samband med ansökan och kurs-
start bedöms vilka deltagare som har behov av särskilda 
insatser. Deltagaren är delaktig i planeringen. Det är rek-
tor som avgör i vilken form och omfattning stödet ges. 
Personer med funktionsnedsättning behöver arbeta i 
mindre grupper än vad skolan normalt kan erbjuda. Man 
vill ofta få möjlighet att ha kontakt med lärarna individu-
ellt. Kontakterna med personer med funktionsnedsätt-
ning bör ske i så nära anknytning till den ordinarie
verksamheten och i vår metodik ingår att det är skolans 
vanliga lärare och personal som svarar för huvuddelen av 
detta arbete.

Fortbildning 
Hellidens folkhögskola har som mål att ha en välutbildad 
personal och så långt som möjligt erbjuda fortbildning 
och kompetenshöjning för sina anställda. För att på ett 
bra sätt kunna underlätta för funktionshindrade på 
skolan ska samtliga medarbetare få del av ökade bas-
kunskaper på gemensamma studiedagar. Utöver detta 
ska de som har specifika uppgifter relaterade till 
funktionsnedsättningar möjlighet till särskild fort-
bildning och handledning.

Kontakter med intresseorganisationer 
I samverkan med korta kurser har skolan kontakt med 
olika organisationer som företräder skilda
grupper av personer med funktionsnedsättningar. 
Lokaler och teknisk utrustning 
Skolans lokaler är vad beträffar tillgänglighet och teknisk 
utrustning anpassade för 
– hörselskadade 
– enklare rörelsehindrade 
I planerna för framtiden ingår att öka tillgängligheten 
genom att komplettera med mer teknisk utrustning 
som dörröppnare, rullstolsramper, hissar, hörselteknisk 
utrustning, etc. 

Rekryteringsarbete 
Till långkurserna rekryteras funktionsnedsatta deltagare 
på samma sätt som övriga deltagare. I prospekt och 
andra beskrivningar av skolan anges möjligheterna för 
funktionsnedsatta att delta i skolans ordinarie kursut-
bud.
I utvecklingsarbetet för Hellidens folkhögskola ingår 
rekryteringsfrågorna som en viktig del.
Rekryteringen av funktionsnedsatta till korta kurser sker 
främst genom deras egna organisationer. Nya grupper 
får i första hand kontakt med skolan genom att deras 
organisationer har korta samverkanskurser på Helliden.



Mål
Hellidens pedagogiska arbete bygger på att skapa ett 
förtroende för skolan hos kursdeltagarna och sedan 
stärka deras starka sidor så att självkänsla och själv-
kännedom ökar. Hellidens folkhögskola är en mötes-
plats för alla och tar i sina kurser självklart också emot 
utlandsfödda. Med utgångspunkt i demokrati, solidari-
tet och jämlikhet vill Hellidens folkhögskola erbjuda en 
drogfri miljö som främjar kreativitet och utveckling. Vi 
vill på ett naurligt sätt integrera nya svenskar i de ordi-
narie kurserna.

Pedagogiska/metodiska arbetssätt 
Större delen av de resurser som Helliden avsätter för 
stöd till utlandsföddas studier går till ökad lärartäthet. 
Genom deltagarnas ansökningshandlingar och person-
liga samtal i samband med ansökan och kursstart be-
döms vilka deltagare som har behov särskilda insatser. 
Deltagaren är delaktig i planeringen. Det är rektor som 
avgör i vilken form och omfattning stödet ges. 

Integrationsfrågor 
Det är en viktig uppgift för folkhögskolan att hitta varje 
deltagares särskilda möjligheter och utveckla dem. 
Folkhögskolans styrka för utlandsfödda är att vi utgör 
ett eget småskaligt samhälle där man kan finna närhet 
och trygghet. 

Integration
Policydokument för användning av språkschablonen

På  folkhögskolan finns människor med olika bakgrund 
och mötet mellan dessa motverkar isolering och fient-
lighet. I skolans arbete på lektioner och under sam-
lingar på fritiden ingår att finna utökade möjligheter till 
kontakter mellan olika människor och olika arbetsom-
råden.

Fortbildning 
Hellidens folkhögskola har som mål att ha en välutbil-
dad personal och så långt som möjligt erbjuda fortbild-
ning och kompetenshöjning för sina anställda. För att 
på ett bra sätt kunna ta emot utlandsfödda på skolan 
ska samtliga medarbetare få del av ökade baskunska-
per på gemensamma studiedagar. Utöver detta ska de 
som har specifika uppgifter relaterade till språkstöd och 
integration få möjlighet till särskild fortbildning. 

Rekryteringsarbete 
Rekryteringen av utlandsfödda till korta kurser sker 
främst genom deras egna organisationer. Till lång-
kurserna rekryteras utlandsfödda på samma sätt som 
övriga deltagare.
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grundsyn 
All verksamhet på Helliden utgår från principen om 
alla människors lika rätt och värde oavsett kön, köns-
överskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörig-
het, nationalitet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, social 
ställning eller politisk åskådning. Hellidens folkhögskola 
ska motverka och följa upp alla former av diskriminering 
som mobbning och sexuella trakasserier och tillgodose 
stödbehov för minoritetsgrupper.  
Även sådant uppträdande som kränker någons värdig-
het, utan att vara diskriminering enligt diskriminerings-
lagen, ska motverkas.  
 
Ansvar
Alla på Hellidens folkhögskola är skyldiga att uppmärk-
samma och om möjligt ingripa mot alla former av krän-
kande behandling.
Rektor ansvarar för att planen mot diskriminering och 
kränkande behandling följs. 

Om någon får kännedom om att diskriminering eller an-
nan kränkande behandling förekommer, ska alltid rektor 
informeras först. Rektor ser till att en utredning görs och 
att åtgärder vidtas.
Rektor ansvarar också för att all personal och alla delta-
gare känner till att diskriminering och annan kränkande 
behandling inte godtas i Hellidens folkhögskolas verk-
samhet.
Det är lärares och annan personals ansvar att anmäla till 
rektor om någon anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling. Lärare ska också ifrågasätta och reflektera 
över de normer och värderingar som hen förmedlar 
genom sin undervisning och sträva efter likabehandling. 
Skolans handlingssätt mot diskriminering och kränkande 
behandling ska fortlöpande värderas i personalgruppen. 
Deltagarna har gemensamt ansvar att följa skolans plan 
mot diskriminering och kränkande behandling samt rap-
portera till rektor om sådan behandling förekommer.
Frågor om diskriminering och kränkande behandling ska 
behandlas med integritet och respekt.

Plan mot diskriminering och 
kränkande behandling
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Utgångspunkter 
Hellidens folkhögskola arbetar strukturerat med säker 
hantering av personuppgifter. De enda personuppgifter 
som hanteras är de uppgifter deltagare, gäster, anställda 
eller medlemmar i Folkhögskoleföreningen gett till sko-
lan. 
Hellidens folkhögskola har:
• Principdokument för hur personuppgifter behandlas.
• Personuppgiftsregister.
• Säkerhetslösningar för att skydda personuppgifterna.
• Dataskyddsutbildning för all personal.
Skolan har regler för hur personuppgifter ska hanteras, 
vem som får hantera dem, när de ska rensas och vilka 
åtgärder som ska vidtas vid ett eventuellt dataintrång. 
Detta gäller både datoriserade och manuella register.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvar har Hellidens folkhögskolas styrel-
se delegerat till rektor Lena Elmquist.

Deltagare och gäster
När någon söker en kurs behövs personuppgifter för att 
kunna behandla ansökan, rapportera verksamhet och 
redovisa deltagare till CSN. Mer information om hur upp-
gifterna hanteras finns i bilaga 6: Information till delta-
gare angående Dataskyddsförordningen och SchoolSoft.

Folkhögskoleföreningen
Blåbandsrörelsens folkhögskoleförening behandlar per-
sonuppgifter så länge medlemskapet är aktuellt. Läs mer 
i bilaga 7: Information om personuppgiftsbehandling - 
medlemmar i Folkhögskoleföreningen.

Anställda
För anställda finns en särskild personuppgiftspolicy, se 
bilaga 8: Personuppgiftspolicy - Behandling av anställ-
das personuppgifter.

Personuppgifter



Risk- och väsentlighetsanalys

Analys av de svagheter som Hellidens folkhögskola har och de hot som skolan kan utsättas för.
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Statsbidragssystemet
Urholkningen av deltagarveckans värde är det absolut 
största hotet mot Hellidens folkhögskola. Ökningen av 
skolans bidrag från stat och landsting har under en lång 
period varit mindre än kostnadsutvecklingen. Speciellt 
har kostnaderna för löner (som är stor kostnadspost) 
ökat markant mer än bidragen. Detta leder till en ekono-
misk osäkerhet inom organisationen. Ytterligare osäker-
het skapas när förändringar av bidragssystem och regler 
sker med kort varsel.

Regler om och rapportering av förstärknings-
bidraget
Folkhögskolan är en mycket viktig utbildningsform för 
personer med funktionsvariationer. Under senare år har 
en rad förändringar gjorts av förstärkningsbidraget. 2019 
infördes en rapporteringsrutin, där deltagare med funk-
tionsvariationer ska redovisas i deltagarstatistiken med 
personnummer. Eftersom folkhögskolorna har dokumen-
tationskrav för varje deltagare som man söker förstärk-
ningsbidrag för så måste ansökan om detta bidrag ske 
i samverkan med berörda deltagare. Sedan 2019 är det 
flera deltagare varje år som hellre avstår särskilt stöd, 
t.ex. ökat lärarstöd, än lämnar sina personuppgifter för 
registrering av en så känslig uppgift som funktionshin-
der. Speciellt gäller detta deltagare med olika typer av 
psykiatriska diagnoser. 2018 kunde Hellidens folkhög-
skola rapportera 40 deltagare med funktionsvariationer. 
2020 var siffran nere på 20 deltagare. Samtidigt har det 
totala antalet deltagare ökat något, från 356 deltagare 
2018 till 369 deltagare 2020. I verkligheten ligger antalet 
deltagare med funktionsvariationer på ungefär samma 
nivå som 2018 och alla som behöver extra stöd får det, 
även om folkhögskolan inte får förstärkningsbidrag för 
alla. Folkbildningspolitiskt blir bilden av skolans verk-
samhet missvisande, eftersom vi med siffror inte kan visa 
alla de insatser vi gör för utsatta grupper.
2020 infördes ett avdrag på förstärkningsbidraget med 
300 000 kronor. Detta slår hårt mot Hellidens folkhög-
skola. 2020 minskade bidraget till 51 000 kronor, en 
minskning med 85 % jämfört med 2019, samtidigt som 
kostnaden för extra lärarresurser ligger på cirka 350 000 
kronor. Kostnadstäckningen för den insats vi gör är alltså 
cirka 15 %.

Kurser som kräver samverkan med myndigheter
Etableringskursen är exempel på verksamhet som kräver 
nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Arbetsför-
medlingen har ett stort regelverk att förhålla sig till 
och regelverket och Arbetsförmedlingens organisation 
förändras ständigt.  Om handläggare byts ut eller får nya 
uppgifter kan en uppbyggd kontakt försvinna med kort 
varsel. Det gör att det ibland är svårt att samarbeta med 
Arbetsförmedlingen.

Osäkerhet vid rekrytering
En växande målgrupp just nu är gruppen utlandsfödda. 
Det är svårt att långsiktigt planera verksamhet för den 
målgruppen eftersom rekryteringen påverkas både av 
världsläget och politiska beslut. Riktade bidrag för verk-
samhet för nya svenskar, till exempel Svenska från dag 
1, ges för korta perioder (som längst på årsbasis) och det 
finns ingen garanti för att bidragen kommer att delas ut. 
Detta gör det svårt att planera till exempel lärarresurser 
och lokaler.
En annan växande målgrupp är de som vill studera på 
distans. Deltagare som studerar på distans är ofta äldre 
än övriga deltagare och mycket studiemotiverade. Att en 
kurs ges på distans kan vara en förutsättning för att en 
person kan delta i kursen, eftersom man inte har möjlig-
het att flytta till studieorten. Studieformerna på distans 
behöver ständigt utvecklas och en kontinuerlig fortbild-
ning av lärare som undervisar på distanskurser behövs 
för att kurserna ska bibehålla sin kvalitet.

Folkbildning blir utbildning
Ända sedan grundläggande behörighet infördes har vi 
sett hur fokus bland deltagarna på allmän kurs har glidit 
över från allmän medborgerlig bildning till nyttotän-
kande.

Studiemedlen
Studiemedelsystemet ger inte deltagarna en bra 
studieekonomi. Bidrag och lån ligger på en alltför låg 
nivå. Dessutom finns begränsningar i systemet så att 
man inte kan studera så många år man vill. Tanken om 
det livslånga lärandet är bara en god tanke som inte 
gäller när man fyllt 57. 

Lokaler
Hellidens slott är en fantastisk tillgång men också dyrt 
att underhålla och renovera. Det finns också renove-
rings- och underhållsbehov i övriga lokaler och i parken. 



Drogpolicy 

En drogfri skola 
Hellidens folkhögskola är fri från alkohol och narko-
tika. Skolans drogpolicy bygger på de värderingar som 
skolans huvudman Blå Bandet har. Att avstå från alkohol 
och andra droger är en solidaritetshandling med dem 
som har eller har haft problem med droger. Till skolan 
söker sig varje år personer som växt upp i missbrukar-
hem eller haft andra negativa erfarenheter av alkohol 
eller narkotika. Effektiva studier och konsumtion av alko-
hol eller narkotika hör inte ihop.

Alla som arbetar, studerar, vistas och bor på Hellidens 
folkhögskola förbinder sig att respektera skolans drog-
fria miljö, både på Helliden och på Hellidens arrang-
emang på annan ort. Det innebär en försäkran om 
q att inte förtära alkohol starkare än lättöl (2,25 volym-
procent alkohol) 
q att inte komma påverkad till Hellidens verksamhet 
eller internat 
q att inte använda någon form av narkotika. All icke-
medicinsk användning av narkotikaklassade preparat 
klassas på Helliden som missbruk 
q att respektera rökfriheten i skolans lokaler 

Information 
Hellidens drogpolicy framgår tydligt i skolans kursinfor-
mation. När en kursdeltagare på en lång kurs accepterar 
sin plats på Hellidens folkhögskola  undertecknar hon/
han en PM angående Hellidens folkhögskolas ordnings-
regler. Med sin namnteckning accepterar alla kursdel-
tagare därmed kravet på drogfrihet. Information om 
skolans syn på droger ges i samband med kursstart och 
på lämpligt sätt under kurstiden. 
Information om Helliden som en miljö fri från alkohol 
och narkotika lämnas till alla kursarrangörer av korta 
kurser. Kursarrangören svarar sedan för att information 
ges till kursens ledare och deltagare. Information om 
skolans hållning i drogfrågor finns på alla kortkursrum. 

Avtalsbrott 
Kursdeltagare som bryter mot skolans drogpolicy be-
handlas i enlighet med de regler som fastställts i skolans 
styrdokument. Det innebär att kursdeltagare som brutit 
mot drogpolicyn kallas till samtal med rektor/biträdande 
rektor och företrädare från lärarrådet. Rektor/biträdande 
rektor kan därefter tilldela personen en skriftlig varning.
För att hjälpa och stärka kursdeltagaren kan fortsatta 
samtal om den uppkomna situationen föras och skolan 
kan hjälpa till att öppna kontakter med vården.
Rektor/biträdande rektor kan tillfälligt suspendera 
kursdeltagare och/eller säga upp boende i internatet.  
Vid ytterligare överträdelse förs ärendet till skolans 
styrelse som beslutar om vidare disciplinära åtgärder, 
t.ex. avskiljande från skolan. Kursdeltagaren ska i förväg 
informeras om att styrelsen ska behandla ärendet och 
efteråt om styrelsens beslut. 

Särskilda regler vid antagning
Personer med känd missbruksbakgrund som söker till 
skolan kan antas först efter en längre period av drogfri-
het och de måste då ha någon form av stöd/back up 
utanför skolan.
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internatet
Intresset för att bo på skolans internat har minskat 
under flera år. Samtidigt är internatet en tillgång och 
ibland en förutsättning för att deltagare ska kunna läsa 
de kurser som kräver att man har tillgång till skolans 
verkstäder. Folkhögskolans internat är en unik resurs 
men samtidigt en kostsam service till deltagarna. 

Lärarkåren
Många i lärarkåren på Hellidens folkhögskola har 
arbetat länge och de flesta av lärarna har fyllt 50 år.  
Under de kommande 5 åren kommer 6 av lärarna att  
passera 65-årsåldern. Ett stort behov av nyrekrytering 
kommer alltså att finnas. Helliden är en relativt liten 
skola, vilket bara medger en liten lärarkår där många 
är ensamma om sitt ämne. Det leder till sårbarhet och 
stor arbetsbelastning, som i sin tur leder till att tiden till 
eftertanke och reflektion blir liten.



Regler och arbetssätt

Regler för verksamheten 

Hellidens folkhögskola arbetar efter de villkor och fördelningskriterier som ges av Folkbildningsrådet. 

Kursbegreppet
En folkhögskolekurs består av en eller flera kursdagar. 
Kursdagarna ska innehålla organiserat studiearbete med 
i genomsnitt lägst 4 timmar (à 60 minuter) per dag.  
Deltidskurs ska omfatta antingen organiserat arbete 
med i genomsnitt 3 timmar per dag (75 %), 2 timmar per 
dag  (50 %) eller 1 timme per dag (25 %).
Kurs som omfattar minst 15 kursdagar kallas lång kurs. 
Kurs som omfattar högst 14 dagar kallas kort kurs. Lång 
kurs kan betecknas som allmän eller särskild. Allmän 
kurs ska utgöra minst 15 % av verksamheten.
Kulturprogram omvandlas till deltagarveckor enligt 
särskilda regler.
Utöver detta har skolan formulerat egna regler och defi-
nitioner för verksamheten på Helliden.  
 
Om en kurs upphör eller ställs in
Alla skolans kurser startas under förutsättning att det 
vid kursstart finns tio bekräftade antagna. Har kursen 
väl startat så kommer den att slutföras även om någon 
deltagare skulle hoppa av under kurstiden. Skolans 
långa kurser omfattar i regel ett läsår. Den som vill gå ett 
andra och ev. ett tredje läsår måste göra en ny ansökan 
inför varje läsår.

Intyg, behörighet och studieomdöme
Hellidens folkhögskola utfärdar intyg till kursdeltagare 
på långa kurser. Den som på skolan skaffat sig behörig-
het för högskolestudier får ett särskilt intyg för detta. 
Studerande på allmän kurs kan få studieomdöme. De 
regler som skolan följer finns beskrivna under rubriken 
Intyg och studieomdöme.

Kostnader
Undervisningen vid Hellidens folkhögskola är kostnadsfri 
för deltagarna. Däremot tar skolan ut avgifter för kost, 
logi, försäkringar, studieresor, studiematerial och andra 
studiekostnader. Dessa avgifter ska framgå av kurspre-
sentationer och hemsida.

Ålderskriterier 
För samtliga långa kurser vid Hellidens folkhögskola 
gäller en lägsta antagningsålder på 18 år. Dispens för 
yngre deltagare på allmän kurs kan lämnas om deltaga-
ren finasieras utanför statsbidraget. 
För deltagare på korta kurser är åldersgränsen 13 år.

 

Antagning av kursdeltagare 
Vid antagning till allmän kurs ska Helliden prioritera de 
sökande som har kort tidigare utbildning. Vid antagning 
till övriga långa kurser på gymnasial nivå får skolan inte 
förutsätta att alla kursdeltagare ska ha genomgått en 
viss utbildning. Livserfarenhet och arbete ska betraktas 
som en merit. Till kurser som ger studiestöd på efter-
gymnasial nivå fordras dock att deltagarna har treårig 
gymnasieskola eller motsvarande (behörighet till hög-
skolestudier). 
För att genomföra en så riktig antagning som möjligt till 
de långa kurserna har lärarrådet befogenhet att begära 
in arbetsprover, kalla till intervju eller besluta om andra 
särskilda antagningsregler. 

Kursplaner 
Styrelsen ska i verksamhetsplanen för varje år ange vilka 
långa kurser som ska anordnas vid skolan. Lärarrådet 
ska sedan upprätta kursplaner där varje ingående lång 
kurs beskrivs innehållsmässigt. Kortkurserna måste ha 
ett program som ska vara godkänt av skolans rektor. Alla 
skolans allmänna kurser ska innehålla inslag av över-
gripande och allmänorienterande karaktär. På samtliga 
kurser ska information ges om Hellidens folkhögskola 
och dess huvudman Blå Bandet. 

Lärartäthet
Som norm för samtliga skolans kurser ska gälla en 
genomsnittlig lärartäthet på minst 1,8 lärartjänster per 
1000 deltagarveckor i enlighet med Folkbildningsrådets 
anvisningar.

Lärarbehörigheter m.m.
Vid anställning av lärare gäller att skolans lärare ska ha 
ämnesbehörighet, pedagogisk kunskap och ideologisk 
medvetenhet.
Lärare och övrig personal har rätt till fortbildning. Fort-
bildningen ska ha till syfte att tillföra kunskaper som 
skolan behöver, fortbildning inom det egna ämnesområ-
det eller allmän fortbildning t.ex. om skolans policy och 
folkbildning. 
 
Definitioner
Deltagare är den som är antagen till en kurs på folkhög-
skola.
En kurs är en utbildning som rapporteras som folkhög-
skolekurs till Folkbildningsrådet.
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Intyg och 
studieomdömen

Behörigheter
Studierna på allmän kurs kan ge grundläggande 
behörighet för yrkeshögskolestudier och högskolestu-
dier. Förkunskaper och tidigare studier bestämmer hur 
länge man behöver studera (1-3 år) för att nå den behö-
righet man vill ha. På Hellidens folkhögskolas allmänna 
kurser kan vi ge följande behörigheter:
Svenska 1, 2, 3
Engelska 5, 6, 7
Matematik 1, 2, 3
Samhällskunskap 1, 2
Naturkunskap 1, 2
Religionskunskap 1, 2
Historia 1, 2
På övriga långa kurser kan man läsa in enstaka ämnen 
för behörighet till högskolan men man kan inte läsa in en 
fullständig behörighet.  
Den som fått ett intyg om godkänt resultat från allmän 
kurs kan få ett intyg i enlighet med Swedish Qualification 
Framework, SeQF, nivå 4. (Se bilaga 9.) 
Rektor undertecknar intyg om behörighet.  
Intyg
Lärarrådet utfärdar intyg till kursdeltagare som avslu-
tar en lång kurs på Hellidens folkhögskola. Intyget ska 
innehålla uppgifter om kursens innehåll och omfattning 
och undertecknas av rektor.

Arkivregler
Studieomdömen samt uppgifter om behörigheter 
registreras i skolans manuella register över kursdel-
tagare för långa kurser. En kopia av alla intyg sparas i 
skolans arkiv i 70 år. Behörighetsintyg sparas för alltid.

Grunder för att skolan ska utfärda 
intyg och studieomdömen
Fullständigt kursintyg och behörighetsintyg utfärdas 
bara till dem som deltar regelbundet i undervisningen.
Som riktmärke för regelbundet deltagande används 
högst 20 procent frånvaro och lärarrådet utfärdar därför 
inte normalt intyg till den som har högre frånvaro. Hög 
frånvaro på allmän kurs kan leda till att omdöme inte 
kan utfärdas för deltagare.
Skolan är skyldig att rapportera frånvaro till CSN. Hög 
frånvaro kan få till följd att skolan inte kan intyga till 
CSN att studierna bedrivits i normal takt.

Uppföljning under studietiden
Lärarna genomför minst en gång per år utvecklingssam-
tal med deltagarna på de långa kurserna.
Deltagare kan under studietiden begära att få uppfölj-
ningssamtal med lärare för att få information om den 
aktuella studiesituationen.

Studieomdömen
Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av 
deltagarens studieförmåga och sätts enligt de anvis-
ningar som fastställs av Folkbildningsrådet. Studieom-
dömet sätts kollektivt av lärarrådet. En studerande kan 
begära att inte få ett studieomdöme satt. Det innebär 
att deltagaren inte heller senare kan begära att få ut ett 
studieomdöme. Rektor undertecknar intyg om studieom-
dömen och ansvarar för att studieomdömet delges den 
studerande och skrivs in i deltagarens 
registerkort.



Antagning - principer och process

Principer
Hellidens folkhögskola har följande grunder för att prioritera och anta studerande till de långa kurserna:

Kriterier Vad gäller på Helliden
Utbildningsbakgrund Information om tidigare utbildningar ska bifogas ansökan. Till allmän kurs prioriteras sökande med kort tidigare utbild-

ning. Vid antagning till övriga långa kurser på gymnasial nivå får skolan inte förutsätta att alla kursdeltagare ska ha 
genomgått en viss utbildning. Sökande till kurser på eftergymnasial nivå ska ha genomgått 3-årigt gymnasium elle
motsvarande (behörighet till högskolestudier). 

Arbetslivserfarenhet Information om arbetslivserfarenhet kan bifogas ansökan. Sökande med arbetslivserfarenhet prioriteras.
Referenter Sökande kan uppmanas att ange referenter. Det ska vara personer som känner den sökande väl men inte alltför nära, 

t.ex. arbetsgivare, arbetskamrater eller lärare, inte sambo, nära släkting eller bästa kompis. Referenternas utlåtande 
kan avgöra om en sökande antas till kursen.

Personligt brev Sökande ska bifoga ett personligt brev där det framgår varför man söker till Helliden. Brevet kan avgöra om en sö-
kande antas till kursen.

Arbetsprover Till utbildningar som lärarrådet särskilt bestämt ska arbetsprover bifogas ansökan. Arbetsproverna kan avgöra om en 
sökande antas till kursen.

Ålder Sökande måste vara 18 år. Någon övre åldersgräns finns inte.
Särskilda skäl Sökande kan åberopa särskilda skäl att få studera på Helliden. Om särskilda skäl ska avgöra om en sökande ska 

antas ska det först behandlas i lärarrådet.

Processen
Hellidens folkhögskola arbetar vid antagningen av deltagare  till de långa kurserna efter principen att skapa en så 
bra grupp som möjligt. Vi vet att en viktig del av inlärningen sker tillsammans med andra och därför är arbetet till-
sammans med andra så viktigt. Det innebär inte att gruppen ska vara sammansatt med så lika personer som möjligt. 
Tvärtom eftersträvar vi att få heterogena grupper där vi blandar människor med olika bakgrund och erfarenhet.
Själva antagningsprocessen på Helliden följer följande schema:

Steg i antagningspro-
cessen

Vad gäller på Helliden

Sista ansökningsdag Vi kan ha olika ansökningstider till våra kurser, beroende på vilken kurs man söker. Sista ansökningsdag framgår av 
kursinformationen för de olika kurserna. Det kan finnas platser kvar efter sista ansökningsdag. Vi får också återbud från 
deltagare som antagits men som inte kan ta den plats de erbjuds. Därför kan man skicka in sin ansökan även om sista 
ansökningsdag har passerats.

Ansökningens utform-
ning

Ansökningsblanketten ska fyllas i och skickas digitalt till skolan. Till ansökan ska bifogas personbevis, betyg/intyg från 
skolor, kurser och arbeten samt ett personligt brev med en beskrivning av en själv och varför man söker kursen. I kurs-
informationen anges till vilka utbildningar arbetsprover ska bifogas. Arbetsproverna skickas i form av pdf-filer. Ansökan 
som inte innehåller arbetsprover där sådana krävs kommer inte att behandlas.

När ansökan nått Hel-
liden

När vi fått ansökan registreras den på skolan. Vi sänder inom 7 dagar ett mail till den sökande där vi bekräftar att ansö-
kan kommit till Helliden eller ber om kompletteringar av ansökan om den inte är fullständig.

Antagning Efter sista ansökningsdag går kursens lärare igenom ansökningshandlingar och arbetsprover och tar ut de som ska 
antas. Det finns i regel fler sökande än vi har kursplatser. De som inte antas direkt kan bli reserver under förutsättning 
att uppfyller de antagningskrav som finns.

Besked om antagning Besked om antagningsbeslutet skickas till den sökande inom fyra veckor efter sista ansökningsdag. Detta gäller också 
för den som sökt efter sista ansökningsdag. En sökande som placeras som reserv antas till kursen om någon lämnar 
återbud. Sådana återbud kan komma när som helst i perioden maj till augusti. Om sökande inte antagits till kursen kan 
det bero på att kursen är fulltecknad eller att arbetsprover eller ansökningshandlingar är ofullständiga. Det kan också 
bero på att den sökande inte fyller de krav som ställs för att delta i kursen.

Vad händer med ansök-
ningshandlingarna?

Sökande till Hellidens folkhögskolas långa kurser registreras i skolans dataregister. Ansökningshandlingar i pappersfor-
mat sparas i skolans arkiv i 10 år. För den som lämnar återbud eller inte antas till sökt kurs makuleras ansökningshand-
lingarna snarast efter kursens start.

Vem får ta del av an-
sökningshandlingarna?

Helliden betraktar ansökningshandlingarna med stor försiktighet. Det innebär att det är dokument som bara perso-
nal på Hellidens folkhögskola har tillgång till. I dataregister görs endast noteringar om de sökandes kontaktuppgifter, 
anhöriguppgifter, vilken kurs man söker till och om man önskar bo på skolan. Varje kursdeltagare registeras också i ett 
manuellt register.
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Utvärderingsprogram 

Hellidens folkhögskola ska genomföra såväl kvantitativ som kvalitativ utvärdering av verksamheten. Rektor och 
biträdande rektor är ansvariga för att utvärderingsprogrammet följs.

Kvantitativ utvärdering 

Rapport till Folkbildningsrådet och SCB 
Helliden ska på skolan förvara underlag som gör det 
möjligt att till Folkbildningsrådet/SCB redovisa antalet 
kurser, antal deltagare och deltagarveckor, samt per-
sonummer, funktionsnedsättningar och könsfördelning 
bland deltagarna. Dessutom ska utbildningsbakgrund 
redovisas för kursdeltagare på långa kurser. För dessa 
kurser ska också antalet utlandsfödda redovisas. 
Till SCB redovisas lärarnas tjänstgöring och anställ-
ningsform. Till Folkbildningsrådet lämnas årligen  
skolans verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse 
samt övriga dokument eller enkätsvar som Folkbild-
ningsrådet begär in.

Huvudmannens krav 
I verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berät-
telsen ska framgå samverkan med Blåbandsrörelsen och 
nykterhetsrörelsen. I alla långa kurser ska särskilt anges 
hur undervisningen om droger bedrivits. Blåbandsrörel-
sen är också intresserad av hur ekonomi och fastigheten 
förvaltats. I kurssammanställningen ska framgå hur 
skolan arbetat med  ideologi/profilfrågor. 

Styrelsens krav 
Styrelsen behöver utöver detta ha tillgång till samman-
ställningar av kurser och annan verksamhet som anord-
nats på skolan, kännedom om hur skolan följt arbets-
planer, budget, marknadsföringsplan, fortbildningsplan, 
byggplan, etc.

”Det dagliga livets krav” 
Skolans verksamhet regleras genom schema och vecko-
planeringar. Dessa fastställs årligen och det är lärarrådet 
som ansvarar för att verksamheten genomförs enligt 
planerna. Särskild verksamhet där nya områden prövas 
eller är av särskilt intresse dokumenteras.  
På skolan sammanställs rapporter över genomförd verk-
samhet. Rapporten innehåller förutom speciella aktivite-
ter på de långa kurserna också uppgifter om genomförda 
korta kurser, kulturprogram samt uthyrning av lokaler. 
Lärarlagen samlar in material från varje linje och doku-
menterar detta. 

Kvalitativ utvärdering 

Enkät bland deltagarna 
En enkät genomförs under kursen för att få uppfattning 
om studiesituation, social gemenskap och utvecklings-
arbete.

Omdömen 
Studieomdömet är ett mått på hur deltagarna på allmän 
kurs tillgodogör sig studier. Studieomdömet sätts kollek-
tivt av lärarrådet. Rektor ansvarar för att studieomdömet 
skrivs in i deltagarens journalkort. Eventuella avvikelser 
från normalskalan för studieomdöme ska förklaras. 

Varför slutar vissa studerande under kurstid? 
Studerande som avbryter sina studier under kurstid 
intervjuas och anledningen till att man slutar klarläggs.

Utvecklingssamtal 
Årligen genomförs minst ett utvecklingssamtal med de 
anställda. 
Lärarna genomför minst en gång per år utvecklings-
samtal med deltagarna. 

Planering och ämnesinnehåll 
Varje lärare gör årligen en sammanställning av sitt/sina 
ämnen. 

Korta kurser 
Utvärderingar från kursdeltagare i korta kurser samlas in 
och redovisas. 

Kulturverksamhet, uppdragsutbildning och övrig  
uthyrning
Det åligger rektor/biträdande rektor att årligen lämna en 
rapport till styrelsen om skolans verksamhet vid sidan av 
den ordinarie kursverksamheten.
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Kommunikationsplan

Mål och inriktning
Hellidens folkhögskola har bra kurser som är mycket 
uppskattade av våra deltagare, skolans lärare är erfarna 
och skickliga, deltagarna känner sig sedda, delaktiga 
och trygga och skolans miljö stimulerar den kreativa och 
pedagogiska processen. Målet med skolans marknads-
föring är att på olika sätt synliggöra skolan som en bra 
utbildningsanordnare.
Marknadsföringen ska inrikta sig på att effektivt utnyttja 
sociala medier kombinerat med personliga möten, goda 
presskontakter samt begränsade insatser i form av an-
nonser. 
Alla som arbetar i verksamheten uppmanas att delta i 
marknadsföringen och är viktiga för att göra verksamhe-
ten synlig och attraktiv.
Vid marknadsföringen ska Hellidens folkhögskolas 
folkbildningsverksamhet i form av långa och korta kurser 
och kulturprogram samt Helliden Slott som konferens-
plats prioriteras. Viktiga områden är också folknykter-
hetsstödjande arbete och folkhögskolan som skolform.

Kommunikationsområden och kanaler
Prioriterade marknadsföringskanaler är skolans hem-
sida, skolans facebook-grupper, instagram och skolans 
sidor på folkhögskola.nu.  

Skolan deltar i informationsträffar på skolor och på ut-
bildningsmässor i närområdet. Presskontakter är viktiga. 
Deltagarna uppmanas att hjälpa till i rekryteringen vid 
mässor och t.ex. genom att besöka sina hemorter och 
informera om Helliden. Annonseringen i digitala medier 
ökas medan annonser i tidningar och stödannonsering 
minskas.
För intern information används möten och skolans in-
tranät på Google - skolahelliden.
 
Prospekt och informationsmaterial 
Prospekt sommarkurser – förnyas varje år 
Hemsidan www.helliden.se – förnyas ständigt 
Hellidens kurssidor på www.folkhogskola.nu – förnyas 
ständigt 
Utställningsmaterial och Powerpoint-presentation – förnyas 
vid behov 
Marknadsföringsmaterial – förnyas vid behov 

Ansvariga/organisation
Det yttersta ansvaret för skolans informationsarbete 
ligger hos skolans styrelse och rektor. Dessutom finns 
marknadsförings- och hemsidesansvariga. Marknadsfö-
ringsgrupp och hemsidesredaktion skapas vid behov.
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studeranderätt och deltagarinflytande

Studeranderättslig standard

Information innan den studerande är antagen
Grundläggande dokument i handlingsprogrammet:
q den studeranderättsliga standarden
q skolans måldokument och regler för verksamheten
q skolans tillgänglighet för studerande med funktions-
nedsättning
q möjligheter till pedagogiskt stöd vid funktionsnedsätt-
ning eller vid bristande kunskaper i svenska
q former för studerandeinflytande
q riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studie-
omdömen
q Hellidens drogpolicy
q antagningsprinciper och antagningsprocess

Information på hemsidan:
q mål med kurserna under informationen på varje kurs
q huvudmannens profil (länk till Blå Bandets hemsida)
q statens syften och prioriteringar (kort information och 
länk till FIN:s hemsida)
q avgifter och kostnader under studietiden
q vilka intyg, behörigheter och studieomdöme som kan 
vara aktuella att erhålla på aktuell kurs (kort information
under varje kurs och länk till FIN:s hemsida)
q drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan
q Hellidens folkhögskola följer beslut från Folkhögsko-
lornas studeranderättsliga råd (FSR).

Information vid kursstart
Information vid antagningen
Vid antagning informeras om skolans ordningsregler vad 
gäller alkohol- och narkotikafrihet och nödvändigheten
av att man deltar i lektionerna. Denna information ska 
deltagaren skriva under och skicka in i samband
med att antagningen bekräftas.
Vid kursstart ges följande information (skriftligt och muntligt):
q kursansvarig lärares namn och kontaktuppgifter (PM)
q kursplan och schema/arbetsplan (schema och årspla-
nering)
q terminstider och ledigheter (PM)
q frånvaroregler (PM)
q rapporteringssystem till t.ex. CSN
q vad deltagare själv ska tillhandahålla; t.ex. litteratur, 
material (PM)
q försäkringar (PM)
q tillgång och villkor för användning av utrustning och 
kursrelaterade utrymmen
q former för deltagarinflytande
q regler och ansvar vid användning av internet i folkhög-
skolans lokaler (PM)

q villkor för avstängning och avskiljande
q den studeranderättsliga standardens innehåll och 
innebörd i övrigt.

Avgiftsfri undervisning
I skolans handlingsprogram finns följande dokument:
Regler för verksamheten där det framgår att undervis-
ningen vid folkhögskolans långa kurser är avgiftsfri.
Däremot får deltagare vid kurserna betala för kost, logi, 
material, resor, mm

På skolans hemsida och i samband med antagning informeras 
om:
Kostnader som tas ut för kost och logi, studerandeför-
säkring samt läromedel/material som skolan tillhanda-
håller.

Vid kursstart ges följande information:
Information om kostnader och betalningsrutiner.

Intyg
I skolans handlingsprogram finns följande dokument:
Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studie-
omdömen

Information:
Information om vilka rutiner och villkor som finns för 
intyg, studieomdömessättning och den uppföljning
som sker ges under kurstiden.

Om en kurs upphör eller ställs in
I skolans handlingsprogram finns följande dokument:
Regler för verksamheten där det framgår att skolans 
kurser i regel startas under förutsättning av att det vid 
kursstart finns 10 bekräftade antagningar.
Har kursen väl startat så kommer den att slutföras även 
om någon deltagare avbryter studierna under kurstiden. 

Information:
Information om villkoren för att en kurs ska starta finns 
på hemsidan i Handlingsprogrammet.

Utvärdering
I skolans Handlingsprogram finns skolans
utvärderingsprogram.
Rektor har ansvar för att utvärderingarna genomförs 
och skolans kursråd ges möjlighet att diskutera det som 
kommer fram.

Information:
Deltagarna informeras muntligt om formerna för utvär-
dering och uppföljning.
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Försäkringar
Information:
I PM som alla kursdeltagare får vid kursstart informeras 
om vilka försäkringar som finns för de studerande
och villkoren i dessa försäkringar.

Disciplinära åtgärder
Disciplinära åtgärder regleras i följande dokument:
q Principer för disciplinära åtgärder
q Hyreskontrakt som reglerar de speciella regler som 
gäller för internatboende och som de boende skriver
under när de flyttar in.
q Styrdokument som reglerar ansvarsfördelning mellan 
instanser på skolan och styrelsen

Information:
I PM och Handlingsprogram redogörs för de disciplinära 
åtgärder som skolan kan vidta mot deltagare och de 
möjligheter som finns att få ett beslut prövat av annan 
instans.

Arkiv- och sekretessregler
Arkiv- och sekretessregler regleras på följande sätt:
Registerkort, ansökningshandlingar och intyg hanteras 
endast av skolans personal.
Ansökningshandlingar för deltagare som startat en kurs 
sparas i 10 år. Ansökningar från personer som ej antagits 
eller som lämnat återbud före kursstart makuleras efter 
aktuell kursstart.

Ingen som är eller varit verksam på Hellidens folkhög-
skola får obehörigen röja:
1. vad han eller hon i kontakter med kursdeltagare har 
fått veta om någons personliga förhållanden.  
2. uppgifter i ett ärende om disciplinära åtgärder eller om 
skiljande av en deltagare från vidare studier.

Överklagandemöjligheter
Klagomål i studeranderättsliga ärenden hanteras i första 
hand av rektor. Beslut tagna av rektor kan överklagas till 
skolans styrelse. Beslut tagna av skolans styrelse kan 
överklagas till Folkhögskolornas studeranderättsliga 
råd, FSR.
FSR behandlar ärenden som anmäls inom ett år efter 
det att den studerande har lämnat kursen. Rådet kan 
behandla följande frågor:
• Information innan den studerande är antagen
• Information vid kursstart
• Deltagarinflytande
• Folkhögskolans hantering av klagomåloch disciplinära      
   åtgärder
• Information om vilka kostnader som är kopplade till     
   kursen
• Studievägledning och uppföljning av studieplaner på              
   allmän kurs
• Kommunikaton om studieresultat
• Om en kurs avbryts eller ställs in
• Hantering av studeranderättsliga frågor i övrigt
Beslut gällande utfärdade studieomdömen eller behörig-
hetsgivning kan inte prövas av FSR.

Deltagarinflytande

Kursrådet
För att säkerställa delaktighet och samverkan mellan 
anställda och kursdeltagare i de långa kurserna finns 
ett kursråd. Kursråd bestående av minst 10 ledamöter 
och minst 10 suppleanter. 4 ledamöter väljs av personal-
rådet och minst 5 ledamöter väljs av kursdeltagarna. Alla 
långa kurser har rätt att välja en företrädare. Rektor är 
självskriven ledamot. Dessutom väljs 4 suppleanter av 
personalrådet och minst 5 suppleanter av kursdelta-
garna. Biträdande rektor är rektors personlige suppleant.
Kursrådet har till uppgift att samla in och diskutera för-
slag och önskemål från deltagare och anställda. Speciellt 
ska kursrådet vara delaktig i den samordnade planering-
en av icke-schemalagda aktiviteter och fritidsaktiviteter 
samt frågor som rör internatet och den sociala miljön på 
skolan.

Deltagarinflytande i internatet
Vid skolstart och skolslut samt när behov uppstår träffas 
alla långkursdeltagare som bor på skolans internat samt 
köksansvarig och en representant från skolledningen 
för internatmöte. Internatmötet diskuterar frågor som 
speciellt gäller långkursernas internat.

Skolsamrådet
Skolsamrådet är sammansatt av styrelsen med 
representanter och adjungerade samt skolans kursråd. 
Mandattiden för skolsamrådet är 1 läsår. Styrelsens 
ordförande är ordförande i skolsamrådet.
Skolsamrådet har till uppgift att säkra medinflytande 
och tillvarata närkontakten mellan styrelse, anställda 
och kursdeltagare. Skolsamrådet ger styrelsen möjlighet 
att ta del av kursdeltagarnas och personalens synpunk-
ter. Skolsamrådet kan lämna förslag till styrelsen och 
yttra sig i ärenden som ska behandlas av styrelsen.
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Disciplinära 
åtgärder

Skolans drogpolicy
Kursdeltagare som bryter mot skolans policy för alkohol- 
och narkotikafrågor kan varnas, stängas av från boende 
på skolans internat, stängas av från studierna och avskil-
jas från skolan, i enlighet med skolans drogpolicy. 

Folkbildningens värdegrund
Kursdeltagare som bryter mot folkhögskolornas gemen-
samma värdegrund för jämställdhet och mot rasism, mot 
särbehandling på grund av funktionsvariation, mobbning 
och trakasserier, förtal och andra kränkningar, hets mot 
folkgrupp och våld kan tilldelas en muntlig varning. Vid 
ytterligare överträdelse kan rektor/biträdande rektor till-
fälligt stänga av (suspendera) deltagaren från studierna 
och boende på internatet. Därefter förs ärendet vidare 
till skolans styrelse som kan besluta om avskiljande från 
skolan (relegering). Innan styrelsen fattar beslut ska 
personalmöte och lärarråd yttra sig i frågan. Deltagaren 
ska i förväg informeras om att styrelsen ska behandla 
ärendet och efteråt om styrelsens beslut.

Kriminalitet riktad mot skolan
Kursdeltagare som begår kriminell handling där hand-
lingen riktar sig mot skolan, skolans inventarier, deltaga-
re på skolan eller skolans personal kan tillfälligt stängas 
av från studierna och boende på internatet. Det är 
rektor/biträdande rektor som tar beslut om avstängning. 
Därefter förs ärendet vidare till skolans styrelse som kan 
besluta om avskiljande från skolan (relegering). Innan 
styrelsen fattar beslut ska personalmöte och lärarråd 
yttra sig i frågan. Deltagaren ska i förväg informeras om 
att styrelsen ska behandla ärendet och efteråt om styrel-
sens beslut.

Regler om närvaro på lektionerna
För att göra undervisningen meningsfylld och för att få 
de bästa förutsättningarna för trivsel och gemenskap 
är det nödvändigt med allmän närvaro. Endast sjukdom 
eller särskild avtalad ledighet får vara anledning till 
frånvaro. Fullständigt kursintyg och behörighetsintyg 
utfärdas bara till dem som deltar regelbundet i under-
visningen. Som riktmärke för regelbundet deltagande 
används högst 20 % frånvaro.
Hög frånvaro kan leda till att omdöme inte kan utfärdas 
för deltagare på allmän kurs. Deltagare med hög från-
varo kallas till samtal med linjeledaren. Vid mycket hög 
frånvaro kan deltagaren uppmanas att avbryta studi-
erna. Hög frånvaro kan få till följd att skolan inte kan 
intyga till CSN att studierna bedrivits i normal takt.
Upprepad ogiltig frånvaro (skolk) som omfattar mer än 
enstaka timmar rapporteras till CSN.

Avstängning från boende
Deltagare som inte betalar för sitt boende kan stängas 
av från boendet. Riktmärke här är att man inte betalat 
de två senaste räkningarna. Rektor/biträdande rektor tar 
beslut om avstängning från boende efter samråd med 
personalen.
Allvarliga brott mot de allmänna villkoren i hyres-
kontraktet kan också leda till avstängning från
boendet. Även här tar rektor/biträdande rektor beslut 
om avstängning från boende efter samråd med 
personalen.

Överklagandemöjligheter
Beslut tagna av rektor/biträdande rektor kan överklagas 
till skolans styrelse.
Beslut tagna av skolans styrelse kan överklagas till Folk-
högskolornas studeranderättsliga råd, FSR (se sid. 17).
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Hellidens folkhögskolas datorer och nätverk ska under 
dagtid användas främst till skolarbete.
Skolan kan inte garantera att nätverket alltid fungerar 
och är tillgängligt.
Skolan garanterar inte att det som sparas på skolans 
datorer och filserver finns kvar utan rekommenderar att 
alla användare gör egna backupkopior på till exempel 
CD, USB-minne eller egen extern hårddisk. 

ANVÄNDARREGLER
Inga datorer anslutna till skolans nätverk får användas 
för nedladdning som stör annan nätverkstrafik. Vi ac-
cepterar dock viss nedladdning om det görs med sunt 
förnuft och måtta. 
Vissa webbplatser och tjänster kan blockeras av skolan.
Det är förbjudet att ladda ner och sprida upphovsrätts-
skyddat material eller material som strider mot svensk 
lag.
Det är förbjudet att ändra eller förstöra inställningar, 
hårdvara eller andras filer.
Det är också förbjudet att lämna ut lösenord som tillde-
lats av skolan.

Egna datorer, telefoner och läsplattor får anslutas till 
skolans trådlösa nätverk. Datorerna ska vara möjliga 
att identifiera till användaren. De anslutningar som inte 
är identifierbara kommer att stängas av tills användren 
har åtgärdet detta. All nätverksanvändning bevakas och 
onormalt stor användning leder till att datorn kopplas 
bort. 

Vad betyder det då att man inte får ladda ner 
filer? 
Förenklat kan man säga att man inte får göra nerladd-
ningar, men att det finns en viss tolerans för det om man 
gör det med sunt förnuft och försiktighet. Till exempel 
får man inte ladda ner stora filer (om det dessutom görs 
med hög hastighet saktas hela nätverket ner), ladda ner 
stora dataspel och spela dessa, titta på HD-TV eller 4K 
TV (nivån över HD, d.v.s. bilder med stor upplösning), 
streama filmer med HD/K4-kvalitet, täta/upprepade 
nedladdningar från Youtube inom kort tid med rörliga 
bilder och liknande. Man får heller inte ladda ner resurs-
krävande program till spelkonsoller eller smartTV. 
Det är viktigt med ett solidariskt tänkande och att an-
vända nätverket med sunt förnuft.

Regler för datoranvändning 

Riktlinjer för kommersiellt inriktad verksamhet 

Den kommersiellt inriktade verksamheten som kurs-
deltagarna driver har till syfte att öka möjligheten för 
grupperna att åka på studieresor.
Här ingår: 
q Caféverksamhet i samband med Öppet hus eller vid 
andra arrangemang som är öppna för alla (d.v.s. som inte 
bara vänder sig till deltagare, lärare och övrig personal).
q Grafikskolans försäljning av grafikmappar. 
q Kursen Grafisk form och illustrations designuppgifter 
åt organisationer och enskilda.

Den verksamhet som främst riktar sig till skolans delta-
gare, lärare och annan personal (t ex slottscafé, fester, 
musikunderhållning, teater, föreläsningar) bör 
finansieras med medel avsatta för sådan verksamhet. 
I tveksamma fall eller när  förslag på ny verksamhet 
läggs ska frågan om försäljning först behandlas i kurs-
rådet.
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Krisprogram 

krisgrupp
Det är viktigt att Hellidens folkhögskola har en bered-
skap för hur vi ska handla om det skulle uppstå en 
plötslig oförutsägbar händelse. Det kan gälla bränder, 
olyckor, sjukdom, våld eller hot om våld, sexuella tra-
kasserier, drogmissbruk, m.m. 

Information om och utbildning i krishantering ska ges all 
personal på skolan. I detta ingår arbetsskydd och brand-
skydd. Det är viktigt att denna information ges kontinu-
erligt och alltid i samband med nyanställningar. 

För att hantera en traumatisk händelse på bästa sätt ska 
det finnas en krisgrupp på skolan. Den leds av rektor och 
består i övrigt av företrädare för lärare och övrig perso-
nal. Krisgruppen utses av rektor. 

Krisgruppen sammankallas när någon berörd part påkal-
lar det. Därutöver kallas krisgruppen till minst ett möte 
per termin för avstämning, egen utbildning och plane-
ring. Krisgruppen arbetar efter upprättad krisplan, se 
bilaga.

Krisgruppens arbetsuppgifter 
Långsiktigt  
Krisgruppen ska ... 
- Verka förebyggande 
- Göra upp en skriftlig krisplan för skolan samt uppdatera 
och förändra denna vid behov

- Ansvara för information om och utbildning i krishante-
ring till skolans personal
-Informera om krisplanen till kursdeltagare 
- Organisera verksamheten i krissituationer
-Skaffa kunskap om krisreaktioner och krishantering för 
att vara mentalt förberedd

När något händer
Krisgruppen ska ... 
-Samlas så snabbt som möjligt 
-Rekapitulera vad som hänt för att ha en gemensam bild 
av händelsen 
-Bedöma om andra ska adjungeras till krisgruppen 
-Stödja kursdeltagare, personal och anhöriga 
-Samla in och lämna vederhäftig och viktig information 
-Upprätta ett kontaktnät, konsultera vid behov utom-
stående specialister 
-Fördela ansvaret för kontakt med den/de drabbade, de 
ansvariga, anhöriga, polis, sjukhus, brandkår, kursdelta-
gare på skolan, massmedia 
-Informera om händelsen (till vem, hur mycket, när, vem, 
på vilket sätt) 

Efter den akuta krisen
Krisgruppen ska ... 
-Samlas för uppföljning 1 – 3 dagar efter krisen 
-Samtala med berörda efter 1 - 2 veckor 
-Utvärdera krisgruppens hantering efter ett par veckor

Krisplanen har utvecklats för att all personal ska ha en 
beredskap för hantering av en plötslig oförutsägbar och 
traumatisk händelse. Det kan gälla bränder, olyckor, 
sjukdom, dödsfall, våld eller hot om våld, sexuella tra-
kasserier, drogmissbruk, m.m.

Allmänna handlingsprinciper vid kriser
I krissituationer har den första person som är på plats 
det primära ansvaret att handla.
Den som först får kännedom om krisen underrättar rek-
tor. Om rektor inte finns närvarande underrättas någon 
annan medlem i krisgruppen. 
Rektor ansvarar för att krisgruppen tillkallas.
Krisgruppen inventerar behovet av stödåtgärder och 
informationsinsatser samt verkställer dessa.
Rektor ansvarar för information till anhöriga och mass-
media.

Beredskap inför krissituationer
Telefon och adress till krisgruppen ska finnas lätt till-
gänglig för alla på skolan.
Anhöriglistor: Vid varje terminsstart upprättas anhörig-
listor för deltagare och personal. Dessa listor ska finnas 

tillgänglig på expeditionen och i lärarrummet.
Internat: Deltagare ska meddela till skolans expedition 
om man är kvar på internatet under lov. 
Vid resor som anordnas av skolan ska ansvarig ha med 
personuppgifter för deltagare.
Checklista: Kartläggning vid kriser
Vad har hänt?
Hur hände det?
Vem är drabbad?
Hur ser situationen ut just nu?
Nödvändiga åtgärder på kort och lång sikt.

Viktiga telefonnummer
Vid akut nödläge  112
Polisen   114 14
Sjukvårdsrådgivningen  1177

Skolans krisgrupp  
Lena Elmquist  0502-178 10, 070-897 79 76, 
Yvonne Jonsson  0502-178 16, 070-774 29 91
Bo Frid   0502-178 16, 073-370 72 10

Krisplan 



personalfrågor

Mångfalds- och jämställdhetsplan
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grundsyn 
All verksamhet på Helliden utgår från principen om alla 
människors lika rätt och värde oavsett kön, könsöver-
skridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
nationalitet, religion eller annan trosuppfattning, funk-
tionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, social ställning 
eller politisk åskådning. 
Hellidens folkhögskola eftersträvar en jämställd arbets-
organisation och också jämställda arbetsmetoder där 
ömsesidig respekt råder för varandras olikheter och där 
allas kompetens värderas jämlikt. Hellidens folkhögskola 
ska motverka och följa upp alla former av diskriminering 
som mobbning och sexuella trakasserier och tillgodose 
stödbehov för minoritetsgrupper.  

Ansvar
Rektor ansvarar för att mångfalds- och jämställdhets-
planen följs.

Arbetstid
Schemat i tjänstgöring utformas så att hänsyn tas till 
de anställdas möjligheter att kombinera förvärvsarbete 
med ansvar för hem och barn. Arbetsplatsen uppmanar 
föräldrar att dela lika och utnyttja sin rätt till föräldrale-
dighet. 

lönepolicy
Lönenivån på Hellidens folkhögskola bestäms av arbets-
uppgift, ansvar, utbildning och erfarenhet. Anställda 
som har lika eller likvärdiga uppgifter och där utbildning 
och erfarenhet är lika ska ha lika lön. Kön ska inte avgöra 
lönesättningen. 

Rekrytering 
Utökning av personalen kan ske endast om nya medel 
tillförs till skolan.
Vid rekrytering ska en jämn genus- och mångfaldsför-
delning eftersträvas. Inom de områden där ett kön är 
kraftigt underrepresenterat ska i första hand någon från 
andra kön anställas om verksamheten gynnas av detta 
och den sökande har tillräcklig kompetens för arbetet.

fortbildning
En särskild fortbildningsplan ska finnas. 

kartläggning
Hellidens folkhögskola genomför regelbundet en kart-
läggning av risker för diskriminering samt analys av or-
saker till eventuella risker. Kartläggningen berör följande 
områden:
1. Arbetsförhållanden och arbetsmiljö
2. Rekrytering
3. Fortbildning och kompetensutveckling
4. Löner och andra anställningsvillkor
5. Möjlighet att förena arbete och föräldraskap
Resultatet av kartläggningen och eventuella åtgärder 
som vidtagits med anledning av denna presenteras på 
arbetsplatsträffar samt för skolans styrelse och i Blå-
bandsrörelsens folkhögskoleförenings verksamhetsbe-
rättelse.

Personalredovisning
Antal fast anställda 31 december 2020: totalt 29, varav 
21 kvinnor och 8 män
Skolledare/arbetsledare 3 kvinnor och 1 man
Lärare 9 kvinnor och 7 män 
Administrativ personal 3 kvinnor
Kök/städ och vaktmästeri 6 kvinnor



Lärarnas arbetstidsavtal 

Verksamhetsår
Verksamhetsåret sträcker sig från 1/8 till och med 31/7 
året därpå.

Arbetsår
Arbetsåret är 42 veckor. Arbetsårets förläggning kan 
variera både mellan olika lärare och från år till år för 
samma lärare. En del av arbetsåret fastställs av lärar-
rådet som gemensamt arbetsår. Resterande tid av 
arbetsår fastställs av lärarrådet individuellt för varje 
lärare på förslag av lärarlagen. Arbetsåret måste fast-
ställas senast i början av verksamhetsåret. Dock måste 
arbetsårets början fastställas minst två månader före 
verksamhetsårets början.

Tjänstgöringstid
En lärartjänst kan vara heltid, deltid eller timtjänst. I en 
heltidstjänst ingår lärares undervisningsskyldighet, 780 
undervisningstimmar (uvt) och övrig tid, 356 timmar. 
Deltidstjänst räknas i procent av heltidstjänst. Lärare 
med mindre än 313 uvt/år har timtjänst och omfattas inte 
av detta avtal.
1 uvt består av 40 minuters undervisning och den tid 
som läraren behöver för förberedelser m.m. Samman-
lagt beräknas varje undervisningstimme motsvara 1,8 
klocktimmars arbete. Den tid som inte är undervisning är 
förtroendetid, d.v.s. arbetstid som läraren själv förfogar 
över vad gäller förläggning i tid och rum.

Obekväm arbetstid
Undervisning som av arbetsgivaren beordras till lörda-
gar, söndagar och helgdagar samt tid utanför kl. 06.00 – 
19.00 måndagar till fredagar räknas som obekväm tid och 
ska ersättas enligt branschavtalet. Ersättning utgår från 
arbetade klocktimmar. Dock ska ersättningen för under-
visning under lördagar, söndagar och helgdagar ersättas 
med minst den ersättning som utgår för tre
klocktimmar.

Lärartjänstens innehåll
Undervisningsskyldigheten delas in i baslektioner, som 
är uvt som inför varje verksamhetsår planerats för resp. 
lärare och pottlektioner, som är uvt som i förväg inte 
är inplanerade på lärare. Dessutom kan lärare få ned-
sättning av sin undervisningsskyldighet för särskilda 
uppgifter. Baslektionerna utgörs av uvt inplanerade på 
schemaveckor, specialveckor eller kortare kurser och 
uppdragsutbildningar. Pottlektionerna utgörs av uvt för 
vikariat, ej i schemat inplanerade lektioner på de långa 
kurserna samt på korta kurser och uppdragsutbildningar. 
Hit räknas också informationsinsatser som lärare gör ut-
anför den egentliga kursverksamheten. Pottlektioner ska 
vara beordrade av rektor. Övrig tid innebär att tid finns 
avsatt för fortbildning, gemensamma dagar, 
planering, sammanträden, socialpedagogiskt arbete, 
etc. 

Nedsättning av undervisningsskyldigheten görs för sär-
skilda uppgifter som inte kan inräknas i övrig tid. 
Exempel på sådana uppgifter är administration, 
linjeansvar, kortkursansvar, biblioteksansvar, SYO- och 
kuratorsarbete, uppsökande verksamhet, ansvar för 
institutioner, verkstäder och resor samt fackligt arbete 
enligt förtroendemannalagen. Nedsättning kan också 
ges under verksamhetsåret för särskilda tidsbegränsade 
uppgifter och beslutas då av rektor efter MBL-förhand-
ling.
Lärarrådet fastställer, med utgångspunkt från av 
styrelsen antagen verksamhetsplanering, kursplaner 
(veckoplan, schema) för de långa kurserna. Lärar-
tjänsterna planeras med kursplanerna som underlag av 
rektor i en tjänsteplanering. Denna ska också ta hänsyn 
till inbokade kurser och uppdragsutbildningar samt ned-
sättningar av undervisningsskyldigheten. Tjänste-
planeringen fastställs av lärarrådet efter MBL-förhand-
ling i början av varje verksamhetsår.

Timredovisning, övertid och mertid
Den enda tid som behöver redovisas i efterhand är ge-
nomförda pottlektioner, som av lärare redovisas 
månadsvis. Begränsningsperioden för övertid och mertid 
är verksamhetsåret. En heltidsanställd lärare som full-
gjort samtliga uvt i sin pott kan efter överenskommelse 
med rektor reducera nästa års undervisningsskyldig-
het motsvarande ytterligare tillkommande uvt. Dessa 
utbetalas annars som övertidsersättning, som beräknas 
enligt formeln antal uvt * 1,8.
Om en deltidsanställd har utfört undervisning utöver 
potten ersätts denna mertid enligt branschavtalet. 1 uvt 
motsvarar 1,8 klocktimmar.
Vid fastställande av kommande verksamhetsårs tjänst-
göringsgrad ska ev. mertid beaktas och om inte särskilda 
skäl föreligger ligga till grund för en ökad tjänstgörings-
grad.

Sjukdom och tjänstledighet
Vid tjänstledighet utan lön, övetidskompensation och 
sjukdom schablonberäknas arbetstiden med 8 klock-
timmar per dag vid heltidstjänst. För deltidsanställda 
fastställs schablon i samband med fastställande av 
tjänstgöringstid. Vid kortare ledighet eller sjukdom kan i 
princip inte timmar från potten räknas. Vid långtidsfrån-
varo (>14 dagar) reduceras antal pottlektioner med 1/210 
per sjukdag.
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Samverkansavtal 

Utgångspunkter 
Det lokala medbestämmandet sker enligt detta avtal 
genom samverkan på arbetsplatsen. Huvudregeln är att 
detta sker i form av arbetsplatsträffar. 
Inga beslut om viktigare förändringar av verksamheten 
och/eller förändringar av arbets- eller anställningsförhål-
landen ska ske utan samverkan. Syftet med samverkans-
avtalet är att flytta information och beslut så nära som 
möjligt till de arbetstagare som berörs av frågorna. 
Avtalet ersätter de regler för medinflytande som stadgas 
i Medbestämmandelagen (MBL) och tillämpliga regler i 
Arbetsmiljölagen och Jämställdhetslagen. 

Arbetsplatsträffar 
Arbetsplatsträffar anordnas med lärarråd ca 1 gång/
månad och EVA-personalmöten ca 1 gång/månad. Ar-
betsplatsträff kan också genomföras för alla anställda 
samtidigt. 
Personalen har två representanter jämte suppleanter i 
skolans styrelse och ytterligare representanter i skol-
samrådet. 
Ordinarie arbetsplatsträffar fastlägges för varje termin. 
Dagordning distribueras så att den når berörd personal 
senast två dagar före mötet. 

I EVA-personalmöten deltar ekonomipersonal inom kök/städ, 
vaktmästare och administrativ personal. 

Dokumentation 
Det som avhandlas på arbetsplatsträffar, lärarråd och 
personalmöten ska dokumenteras i form av protokoll. 
Protokollen förvaras på expeditionen och publiceras på 
anslagstavla i personalmatsal och på skolans intranät på 
Google - skolahelliden.

Oenighet i samverkansfråga 
Om oenighet uppstår ska arbetsgivaren avvakta med 
beslut om en facklig organisation på arbetsplatsen eller 
regional/central facklig organisation begär det. Anmälan 
måste ske inom en vecka från det att ärendet behandlats 
på arbetsplatsträffen. 

Central förhandling 
Om en fråga av betydelse inte kan lösas inom ramen för 
samverkanssystemet kan arbetstagarparten begära cen-
tral förhandling. Begäran om central förhandling ska ske 
inom tio kalenderdagar från det att den lokala förhand-
lingen avslutats. 

Om arbetstagarparten förklarar att man inte avser 
begära central förhandling eller om tio kalenderdagar 
förflutit sedan samverkan ägde rum, är arbetsgivaren fri 
att fatta beslut i frågan. 

Facklig verksamhet 
Medlem i facklig organisation har rätt att på betald 
arbetstid, högst fem timmar per år, delta i av lokal ar-
betstagarorganisation ordnade möten på arbetsplatsen 
i frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren eller den 
fackliga verksamheten på arbetsplatsen. Tid och plats 
för sådant möte överenskoms med arbetsgivaren. 

Samverkansområden 
Samverkan sker inom områdena Verksamhet och eko-
nomi, Personal, Arbetsorganisation, Arbetsmiljö, Jäm-
ställdhet och Kompetensutveckling. 

1. Verksamhet och ekonomi 
Information om ekonomi och investeringar, framtidsbe-
dömningar, planering på kort och lång sikt samt budget-
arbete och andra frågor av betydelse för de anställdas 
arbetssituation ska tas upp. 

2. Personal 
Personalfrågor som gäller t.ex. rekrytering, anställning, 
introduktion av nya medarbetare samt bemanningsfrå-
gor tas upp. Alla medarbetare har rätt till utvecklings-
samtal som grund för var och ens kompetensutveckling. 

3. Arbetsorganisation 
En väl fungerande organisation och arbetsledning är en 
förutsättning för ett gott arbetsresultat och för att indi-
viden ska trivas på arbetsplatsen. Detta är en viktig fråga 
för samverkan. 

4. Jämställdhet 
Mångfalds- och jämställdhetsplanen tas årligen upp för 
utveckling och revidering. 

5. Kompetensutveckling 
Fortbildningsplanen tas årligen upp för utveckling och 
revidering. 

Avtalets giltighet 
Avtalet gäller tillsvidare och med ömsesidig uppsäg-
ningstid om tre månader. 
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Introduktion av nyanställda

Informationen riktas till nyanställda, men ska i tillämpliga delar användas vid introduktion av nya kursdeltagare och 
nya styrelsemedlemmar. Styrelseledamöterna bör därutöver introduceras i sitt ansvar och sina befogenheter.

q  Information om skolans huvudman samt slottets   
historia. 
q Skolans handlingsprogram
q Löneformer (timlön, månadslön) 
q Arbetstider
q Nycklar
q OB-ersättning
q Övertidsersättning
q Tidsredovisning
q Löneutbetalningsdag
q Planerade tider på helger och kvällar
q Resor
q Personalmöten
q Fikaraster och matraster
q Visa runt i lokaler och byggnader
q Anpassning för funktionsnedsatta
q Brandredskap – var finns de – hur används de
q Nödutgångar 

q Samlingsplats vid utrymning.  Ska alla samlas eller             
 bara de i berörd byggnad?
q   Information om Hellidens krisprogram
q Olyckor: Vart vänder jag mig vid t ex brand eller   
 personskador
q Anhörig (ifall något skulle hända)
q Hälsorisker och skyddsutrustning
q Toaletter
q Omklädningsrum
q Förvaringsskåp
q Arbetskläder
q Sjukanmälan till vem?
q Presentation av facklig representant
q Drogpolicy och andra etiska regler 
q  Mångfalds- och jämställdhetsplan
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Regler för tjänstledighet och ersättning 
Nivå 1. Ansökan om tjänstledighet för studier som ligger 
helt eller i huvudsak utanför det som kan bedömas rele-
vant för tjänsten.
Nivå 2. Ansökan om tjänstledighet för studier där man 
vill utveckla sig för sitt ämne/yrke på eget initiativ
Nivå 3. Ansökan om tjänstledighet för studier som syftar 
till att ge behörighet eller kompetens och inom ett 
område där skolan och den tjänstledighetssökande är 
överens om behovet.
Nivå 4. Kurser där skolan utser någon att studera för att 
få kompetens t.ex. inom ett nytt område.
Följande riktlinjer för utbetalning av ersättning/bevil-
jande av ledighet gäller: 
Nivå 1. Tjänstledighet beviljas i görligaste mån. Tjänstle-
digheten ska inte till någon del bekostas av skolan.
Nivå 2: Tjänstledighet beviljas om den i förväg tillstyrkts 
av lärarrådet. Skolan står för kostnader för resor och 
litteratur. Resor i egen bil betalas med den skattefria 
milersättningen.
Nivå 3: Tjänstledighet beviljas och skolan står för 70 % 
av lönen samt resor och litteratur på samma villkor som 
i nivå 2.
Nivå 4: Skolan tar hela kostnaden för fortbildningen.

Fortbildningsplan 
Fortbildning är mycket viktig. Alla anställda har rätt till fortbildning. 

Allmänt 
Personalens kunskaper måste kontinuerligt förnyas, 
kompletteras och utvidgas. Fortbildning ger dessutom 
inspiration till att göra ett bättre arbete. Fortbildning 
är all förkovran som är till nytta i arbetet och som ligger 
utanför det ordinarie arbetet. Den kan ske som t.ex. 
föreläsningar, studiedagar, längre eller kortare kurser i 
egen eller annans regi. I fortbildning ingår också att man 
kontinuerligt följer aktuell litteratur mm. 
Folkhögskolan ska stå för kostnader för fortbildning i 
samband med kurser, konferenser, studiecirklar och 
studiedagar, som godkänts i förväg. Sådan fortbildning 
ska ske under arbetsåret och för lärare om möjligt utan-
för lektionstid.
Erbjudanden om fortbildning presenteras på lärarråd, 
personalråd och personalmöten. Rektor/biträdande 
rektor är beslutande i fortbildningsfrågor men kan dele-
gera beslut till lärarråd, personalråd och personalmöten. 
När det gäller lärarnas fortbildning kan lärarlagen lämna 
förslag till fortbildning i ämnesinnehåll och ämnesme-
todik till lärarråd/rektor. Styrelsen beslutar om längre 
fortbildningar. Rektor sammanställer fortbildningen för 
varje termin. Prioriteringar görs inför varje läsår. 



Sopor 
Skolan har som mål att minska sopmängden genom att 
ta hand om allt återvinningsbart material. Läroböcker 
som används på skolan bör kunna återanvändas av nya 
kursdeltagare. Avfall ska källsorteras. 

Vatten 
Skolan har som mål att minska vattenförbrukningen ge-
nom att successivt byta ut wc-stolar, dusch, kranar etc. 
till lågspolande.
Bevattning utomhus görs endast i liten omfattning.

Energi 
Skolan har som mål att minska energiförbrukningen 
genom att successivt byta till lågenergilampor, bygga 
och reparera till mer energisnåla alternativ, mm. Hela 
anläggningen har uppvärmning via fjärrvärme eller berg-
värme. 

Material 
Inom undervisning och administration ska hanteringen 
av papper minimeras och t.ex. dubbelsidig kopiering 
eftersträvas. Skolan har som mål att prioritera miljövän-
liga produkter vid inköp till materialboden och 
administrationen. 

Kök/städ 
Skolan har som mål att köpa närproducerad mat med 
tanke på transporterna och eftersträva inköp från produ-
center som odlar giftfritt och står för en värdig djurhåll-
ning.

Skolan har som mål att inköpa och använda miljövänliga 
tvättmedel, rengöringsmedel och diskmedel och så lite 
engångsmaterial som möjligt.

Maskiner 
Vid utbyte av maskiner ska energisnåla alternativ efter-
strävas. 

Miljöfarligt 
Verksamheten på skolan ska använda så få miljöfarliga 
ämnen som möjligt och helst ska alla miljöfarliga ämnen 
bytas ut mot mer miljövänliga. Det miljöfarliga avfallet 
ska tas om hand på ett bra sätt och miljöfarligt avfall till 
avloppet ska inte förekomma. 

Utomhusmiljön 
Vid gödsling ska skolan eftersträva att använda så lite 
konstgödsel som möjligt. 
En bra och hållbar utomhusmiljö, exempelvis genom att 
vårda park och dammar, ska prioriteras. 

Program för internkontroll av arbetsmiljön

Kartläggning 
Miljöbelastningarna på de anställda i sina olika typer av 
arbetsuppgifter kartläggs. Följande områden kartläggs 
och andel anställda som är utsatta för arbetsmiljörisk i 
liten, måttlig och hög omfattning anges: 

1. Olycksfallsrisker 
2. Krokig, vriden, ensidig eller låst arbetsställning 
3. Buller och vibrationer 
4. Dålig belysning eller besvärande synförhållanden 
5. Värme, kyla, drag eller luftfuktighet 
6. Damm, rök, gaser eller ångor 
7. Mögel eller mikroorganismer 
8. Jäktigt och stressigt arbete 

9. Svårigheter att kunna påverka den egna arbetssitua-
tionen 
10. Obekväma arbetstider, bristande arbetstidsalterna-
tiv. 
11. Psykosocial arbetsmiljö.
Dessutom görs en årlig sammanställning av olycksfall 
och sjukfrånvaro.

Målformulering 
Efter den inledande miljökartläggningen ska målet med 
det fortsatta arbetet med arbetsmiljön utarbetas. Målen 
formuleras i ett antal konkreta åtgärder för att minska 
risken för framtida arbetsmiljöbelastningar. 

fastigheter, miljö och säkerhet

Miljöprogram
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Åtgärdsprogram 
För de områden som prioriteras genomförs erforderliga 
åtgärder efter en tidsplan som utarbetas i samarbete 
med de anställda och efter administrativa, tekniska och 
ekonomiska förutsättningar. Åtgärdsprogrammet doku-
menteras. Årligen genomförs en skyddsrond där rektor 
och skyddsombud från personalen deltar. 

Uppföljning 
Uppföljningen omfattar främst kontroll av att vidtagna 
åtgärder lett till avsett resultat och att åtgärdsprogram-
met följs. Efterhand uppdateras hela programmet. 

Övriga åtgärder 
1. Klargör vem som fattar beslut i arbetsmiljöfrågor (de-
legation) 
2. Ge all nyanställd personal information och utbildning 
om hälsorisker och skyddsutrustning 
3. Upprätta en förteckning över vilka föreskrifter från 
Arbetarskyddsstyrelsen som är aktuella 
4. Utarbeta instruktioner som minimerar miljöbelast-
ningarna för personalen 
5. Verka för att nya hälsorisker eller farliga arbetsuppgif-
ter inte uppkommer 
6. Förvara dokumentation om internkontroll på en plats 
(pärm) 

Internkontroll av storkök

Kökschefen vid Hellidens folkhögskola har ansvar för att kontrollera de moment som ingår i matproduktionen genom 
ett system av punkter som ska mätas och  dokumenteras kontinuerligt. Avvikelser följs upp i en årlig internrevision. 

Dokumentation av verksamheten
Rengöring
Bedömning och dokumentation görs av utfört arbete och 
arbetets resultat. 
Rengöring ska göras av 
- fettfilter, ventilationskåpor och ventilationsdon
- golv, väggar, tak och inredning
- arbetsytor
- utrustning, köksredskap och arbetskärl
- handtvättställ och golvbrunnar
- städmaterial
Underhåll av lokaler, inredning och utrustning
Bedömning och dokumentation och planering av under-
hållsbehov. 
Kontrollpunkter:
- tätningslister i kylar, frysar och dörrar 
- filter, imkanaler, slangar, packningar
- arbetsredskap och arbetsytor
- golv, väggar, tak, inredning och utrustning.
Skadedjur
Bedömning och dokumentation av förebyggande åtgär-
der för att förhindra skadedjursangrepp.
Bedömningen avser förekomst av insekter, spinn, mus-
spillning, etc.
Förpackningsmaterial och ankomstkontroll
Bedömning och dokumentation att förpackning av livs-
medel har sådan beskaffenhet att fara inte uppkommer 
för att livsmedel tillförs främmande ämne eller på annat 
sätt förorenas.
Temperatur i kylar, frysar och diskmaskin
Mätning och dokumentation av lufttemperaturen i kylar 
och frysar. Fungerande termometer ska finnas till kylar 
och frysar.
Bedömning och dokumentation av temperatur vid disk 
och sköljning i diskmaskinen.

Förvaring
Oförpackade råvaror och  rotfrukter/grönsaker.
Oförpackad animalisk råvara och oförpackade rotfrukter/
jordiga grönsaker får inte förvaras i gemensamma kylar.
Oförpackad  råvara och oförpackad färdigvara måste 
förvaras i separata kylskåp eller på separata hyllsektio-
ner i kylrum.
Lagring av livsmedel/avfall
Livsmedel får inte lagras på annan plats än avsett 
utrymme. Avfall ska sorteras på plats avsett för avfalls-
hantering.
Avfrostning av frysar
Frysutrymmen ska vara avfrostade. Isbeläggning 
indikerar stora temperatursvängningar vilket försämrar 
kvaliteten på de varor som förvaras.
Golvförvaring
Förvaringskärl, säckar etc. ska inte placeras direkt på 
golvet då det kan innebära att oönskade föroreningar 
kan överföras till livsmedel. Dessutom kan rengöring 
försvåras.
Kemisk-tekniska varor och städutrustning
Kemisk-tekniska produkter och städutrustning ska 
förvaras i separat utrymme.

Beredning
Varmhållning
Utrustning för varmhållning ska finnas.
Infrysning och upptining
Infrysning ska göras så att infrysningsmängden inte 
påverkar förvaringstemperaturen på de lagrade varorna. 
Upptining ska ske på sådant sätt att temperaturen på 
hela eller delar av varan inte överstiger förvaringstempe-
raturen på kylvaror.
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Rotfrukts- och grönsakshantering
Jordiga rotfrukter/grönsaker ska hanteras i separat rum.

Sammansättning/märkning
Den maträtt som presenteras på matsedeln ska överens-
stämma med varubeteckning på livsmedlet. 

Personal
Personal som hanterar oförpackade livsmedel ska ha 
rena, täckande skyddskläder inklusive skor och hår-
skydd. Smycken och armbandsur får inte bäras så att de 
kommer i kontakt med livsmedel, kan lossna och hamna i 
livsmedel eller medför ansamling av föroreningar.

På Helliden finns personal och studerande i långa folk-
högskolekurser. Många av de studerande bor i skolans 
elevhem. Vår brandskyddspolicy omfattar därför både 
personal och deltagare. Alla ska ha kännedom om före-
byggande brandskydd, alarmering och utrymning samt 
kunna ingripa i ett nödläge. 

Allmänt 
Fastigheten Helliden 2:2  
Slottet, Skolhuset, Elevhemmet, Stora kursgården.
Fastigheten Helliden 2:8   
Lilla kursgården.
Fastighetsägare 
Blåbandsrörelsens folkhögskoleförening, 
Hellidens folkhögskola, 522 94 Tidaholm 
Organisationsnummer: 867200-4283 
Ägarens kontaktperson: rektor Lena Elmquist, tfn. 
0502-178 10, 070-897 7976.
E-post: lena.elmquist@helliden.se 

Byggnader 
Slottet 
Byggnadsår  1858, ombyggt 1895, 1952 och 1970. 
Total yta ca 1.790 m2. Tre våningar och källare. 
Kulturhistoriskt intressant byggnad. 
Verksamheter i byggnaden: kontor, kök, matsal, kurs- 
och konferenslokaler (vån 1); elevhem/logi (vån 2 och 3) 

Elevhemmet 
Byggnadsår 1960, tillbyggt 1969 och påbyggt med en 
våning 1980. 
Total yta ca 1.040 m2. Två våningar och källare 
Verksamheter i byggnaden: elevhem, kontor, kurslokal, 
förråd 

Skolhuset 
Byggnadsår 1966, tillbyggt 1978 och 1995. 

Total yta ca 2.600 m2. Fem våningsplan (varav fyra finns i 
souterrain) 
Verksamhet i byggnaden: kurslokaler, kontor, material-
förmedling, samlingssal, konsthall 

Konferenshuset
Byggnadsår 1990. 
Total yta ca 350 m2.  Två våningar (souterrain) 
Verksamhet i byggnaden: skola, elevhem, förskola 
(mötesplats för uteverksamhet) 

Hjerténska villan
Byggnadsår 1968, ombyggd 1987. 
Total yta ca 130 m2. En våning 
Verksamhet i byggnaden: logi, vandrarhem

verksamhet 
Brandskyddsansvarig: Per-Anders Elmquist 
Det åligger alla anställda och studerande att anmäla 
alla tillbud som sker till brandskyddsansvarig. Tillbuden 
dokumenteras. 

Kompetens/utbildning: Personalen och deltagarna deltar 
i årlig brandskyddsutbildning. I utbildningen ingår att 
fördela uppgifter som gäller brandskyddet på den egna 
arbetsplatsen. Vart tredje år görs mer omfattande  
praktiska övningar i brandskydd. 

Utrymning:  Alla som vistas på skolan måste känna till 
utrymningsvägarna och veta att det finns en samlings-
punkt efter utrymning vid stora flaggstången utanför 
slottet. 
Kontroll/underhåll: Sker enligt checklista av brand-
skyddsansvarig 

Dokumentation: Checklistorna sparas i brandskydds-
pärm hos brandskyddsansvarig. 

Systematiskt brandskyddsarbete

Hellidens folkhögskola ska ha ett gott brandskydd för att göra skolan till en säker och trygg arbetsplats för persona-
len och de studerande samt för besökande.

27



Brandskyddet i de olika byggnaderna 
Slottet 
Var bedrivs verksamhet: I hela byggnaden 
Verksamheter: kontor, kök, matsal, kurs- och konferens-
lokaler (vån 1); elevhem/logi (vån 2 och 3) 
Ansvarig för brandskyddet: Per-Anders Elmquist (brand-
skyddsansvarig vaktmästare) 
Största antal personer på plats när verksamheten är 
i gång (anställda och deltagare): 30 personal och 100 
kursdeltagare 
Minsta antal personer på plats när verksamheten är i 
gång (anställda och deltagare): 25 kursdeltagare 
Största antal personer på plats när verksamheten är i 
gång (utöver de anställda och deltagare): 20 personer 
Brandfarlig/explosiv vara: Hanteras inte i byggnaden 
Fasta brandskyddsinstallationer: inomhusbrandpost, 
automatiskt brandlarm, nödbelysning 
Övriga brandskyddsinstallationer: brandfilt, handbrand-
släckare 
Antal brandceller: 10 

Elevhemmet 
Var bedrivs verksamhet: I hela byggnaden, större delen 
av källaren är förråd där kursdeltagare inte har tillträde. 
Verksamheter: elevhem, kontor, kurslokal, förråd 
Ansvarig för brandskyddet: Per-Anders Elmquist (brand-
skyddsansvarig vaktmästare) 
Största antal personer på plats när verksamheten är i 
gång (anställda och deltagare): 25 kursdeltagare och 2 
personal 
Minsta antal personer på plats när verksamheten är i 
gång (anställda och deltagare): 0 
Största antal personer på plats när verksamheten är i 
gång (utöver de anställda och deltagare): 0 
Brandfarlig/explosiv vara: Hanteras inte i byggnaden 
Fasta brandskyddsinstallationer: Automatiskt brand-
larm, nödbelysning 
Övriga brandskyddsinstallationer: Handbrandsläckare 
Antal brandceller: 9 

Skolhuset 
Var bedrivs verksamhet:  I hela byggnaden 
Verksamheter: kurslokaler, kontor, materialförmedling, 
samlingssal, konsthall 
Ansvarig för brandskyddet: Per-Anders Elmquist (brand-
skyddsansvarig vaktmästare) 
Största antal personer på plats när verksamheten är i 
gång (anställda och deltagare): 130 kursdeltagare och 20 
personal 
Minsta antal personer på plats när verksamheten är i 
gång:  (anställda och deltagare): 0 
Största antal personer på plats när verksamheten är i 
gång (utöver de anställda och deltagare): 50

Brandfarlig/explosiv vara: Acetylen, en flaska på vagn i 
silversalen 
Tillstånd för förvaring av brandfarliga och explosiva 
varor söks enl. gällande regler. 
Fasta brandskyddsinstallationer: automatisk brandlarm, 
nödbelysning, inomhusbrandposter 
Övriga brandskyddsinstallationer: handbrandsläckare, 
brandfiltar 
Antal brandceller: 4 

Konferenshuset
Var bedrivs verksamhet: I hela byggnaden 
Verksamheter: skola, elevhem, förskola 
Ansvarig för brandskyddet: Per-Anders Elmquist (brand-
skyddsansvarig vaktmästare) 
Största antal personer på plats när verksamheten är i 
gång (anställda och deltagare): 3 personal (max 18 barn i 
förskolan före och efter deras utevistelse) 
Minsta antal personer på plats när verksamheten är i 
gång (anställda och deltagare): 1 personal 
Största antal personer på plats när verksamheten är i 
gång (utöver de anställda och deltagare): 40 personer 
Brandfarlig/explosiv vara: Hanteras inte i byggnaden 
Fasta brandskyddsinstallationer: Utrymningslarm (ej 
kopplat till Larmcentral) i korridorerna, nödbelysning, 
automatisk stängning av brandspjäll i ventilationen vid 
rök 
Övriga brandskyddsinstallationer: brandvarnare, hand-
brandsläckare 
Antal brandceller: 2 

Hjerténska villan
Var bedrivs verksamhet: I hela byggnaden 
Verksamheter: logi, vandrarhem
Ansvarig för brandskyddet: Per-Anders Elmquist (brand-
skyddsansvarig vaktmästare) 
Största antal personer på plats när verksamheten är i 
gång: (anställda och deltagare): 9 kursdeltagare 
Minsta antal personer på plats när verksamheten är i 
gång: (anställda och deltagare): 0 
Största antal personer på plats när verksamheten är i 
gång:  (utöver de anställda och deltagare): 0 
Brandfarlig/explosiv vara: Hanteras inte i byggnaden 
Fasta brandskyddsinstallationer: automatiskt brandlarm
Övriga brandskyddsinstallationer: brandvarnare, 
handbrandsläckare 
Antal brandceller: 1 

Utrymningsplan 
I varje rum på Hellidens folkhögskola finns en anvisning 
för utrymning samt en karta som visar utrymningsvägar.  
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Byggnader 
Slottet
Byggt 1858, ombyggt 1895, 1952 och 1970. Expeditioner, kök, matsal 
och elevrum. Total yta ca 1.790 m2.
Behov av åtgärder:
- Lacka och ev. slipa parkettgolv i Gyllenläder och Slottssalen
- Handikappramp och tak över entré vid lilla tornet 
- Tak över lastbrygga och godsmottagning
- Byte av gamla elinstallationer och äldre stammar
- Lagning och målning av fasad, specialfärg

Elevhem
Byggt 1960 påbyggt med en våning 1980. Personalbostad
och elevrum. Personalbostaden tillbyggd 1969. I källaren finns sko-
lans arkiv. Total yta ca 1.040 m2.
Behov av åtgärder:
- Plattläggning, ev. asfaltering av gångvägen till elevhemmet
- Ny asfaltering av vägen till elevhemmet
- Översyn av ventilation i kurslokal

Skolhuset
Byggt 1966, tillbyggt 1978 och 1995. Lektionssalar
och arbetslokaler. Litografiskt museum.
Total yta ca 2.600 m2.
Behov av åtgärder:
- Belysning med detektorer
- Yttre målning
- Ny ”bro” till övre ingången

Konferenshuset
Byggd 1990. Elevrum med plats för 22 kursdeltagare.
Kurslokal för ca 35 personer. Grupprum. Total yta ca 350 m2.
Behov av åtgärder:
- Uppdatera brandlarm till automatlarm
- Slipa golv/byta golv i konferenssalen

Hjerténska villan
Byggd 1968, ombyggd 1987. Elevrum med plats för 10 kursdeltagare. 
Total yta ca 130 m2.
- Iordningställa uteplats

Garage
Nedre garage byggt före 1952, långa garaget 1961,
soprum 1993. Garage för traktor, gräsklippare, förråd
och verkstad.

Personalvilla 1 (gul)
Byggd 1954.
Behov av åtgärder:
- Takbyte (betongplattor från cirka 1980)

Personalvilla 2 (vit)
Byggd 1962.
Behov av åtgärder:
- Tilläggsisolering inifrån

Allmänt underhåll i alla byggnader
- Uppfräschning av rum

Hellidens park och dammar
Parkanläggning ca 80.000 m2.
Behov av åtgärder:
- Asfaltering av parkeringsplats och vägar
- Täta nedre stora dammen 
- Röja kring dammarna
- Rengöra stämmor
- Byta/laga trummor
- Märka ut parken och dess träd och buskar

Grafiska verkstaden/pappersverkstaden
Ägs av Tidaholms kommun. Disponeras för grafikverksamhet,
tryckservice och papperstillvekning. F.d. ritkontor och magasin till 
Vulcans tändsticksfabrik, ”fosforlada” och tvättstuga.

Rosa huset i Skövde
Ägs av Skövde kommun. Disponeras för konstskola.
I huset finns också kulturarbetarcentrum (KAC) och Skaraborgs 
konstgrafiska verkstad.

Ombyggnad och reparationer

Råd till besökare
Innan du övernattar i rummet är du skyldig att ta reda 
på vilka utrymningsvägar det finns från rummet. Titta på 
kartan: lämpliga utrymningsvägar finns utmärkta med
rött. Tänk på att vid en eventuell brand så fort som möj-
ligt komma utanför stenväggarna. I slottet, elevhem-

met, Hjerténska villan och skolhuset finns automatiskt 
brandlarm anslutet till Larmcentralen. I Konferensgår-
den finns brandvarnare. Ring 112 så fort brand upptäcks! 
Var försiktig med eld! Eldning i öppna spisar och kakel-
ugnar är förbjuden! Rökning är förbjuden inomhus! Vid 
brand ska du så fort du kommit ut från brandplatsen gå 
till återsamlingsplatsen vid flaggstången utanför slottet. 
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Organisationsplan 

Revisorer
Skolans styrelse

Rektor

Lärarråd
(arbetsplats-

träff)

Personalråd
(arbetsplats-

träff)

Kursråd
Skolsamråd

Studeranderåd*

Lärarlag Arbetsgrupper Internatmöte 
Kommittéer

Administrativ chef

Deltagares
arbetsgrupper*

Köksansvarig

Studiesamordnare (2 st)

*) Tillsätts på 
deltagarnas 
initiativ

Folkhögskoleföreningens möte
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Det vita slottet

Det vita slottet
I snön – japanskt.
Osynlig
Lyssnar en råbock på avstånd
Vita toner
Strömma ur varje fönster, vitt omkring.

Helliden 
28 januari 1967

Bo Setterlind
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Bilaga 1

Viktig information om skolans ordningsregler, personuppgifthantering m.m.
Hellidens folkhögskola ger folkbildning och utbildning med kvalitet i en kreativ och utvecklande drogfri miljö. För att 
få den studiesituation och gemenskapskänsla vi önskar på skolan är det några ordningsregler som vi vill lyfta fram. I 
samband med kursstarten kommer du att få skriva under en blankett om att du har fått denna information och  
accepterar dessa krav. 

En drogfri skola
Hellidens folkhögskola är fri från alkohol och narkotika. Argumenten för detta är många. Nykterhetsorganisationen 
Blå Bandet är huvudman för skolan. Till skolan söker sig varje år några elever som växt upp i missbrukarhem eller haft 
andra negativa erfarenheter av alkohol eller narkotika. Det kan också finnas elever som fordrar drogfri miljö för att 
inte återfalla i ett tidigare missbruk. Effektiva studier och konsumtion av alkohol eller narkotika hör inte ihop. Detta 
är skälen till varför du av solidaritet men också för din egen skull inte får använda eller vara påverkad av alkohol eller 
narkotika på Helliden. Detta gäller även vid gemensamma resor och arrangemang.

Brandsäkerhet
Du är skyldig att ta reda på vilka utrymningsvägar som finns från de lokaler du vistas i. Eldning i öppna spisar och 
kakelugnar är förbjuden. Rökning är förbjuden inomhus och vid entréerna. I slottet, elevhemmet, Hjerténska villan och 
skolhuset finns automatiskt brandlarm anslutet till Larmcentralen, men du ska ända ringa 112 så fort brand upptäcks. 
Vid brand ska du så fort du kommit ut från brandplatsen gå till återsamlingsplatsen vid flaggstången utanför slottet. 

Närvaro
Det är nödvändigt med närvaro under all schemalagd tid. Detta är för att göra undervisningen meningsfull för alla och 
för att vi ska få de bästa förutsättningarna för trivsel och gemenskap. Endast sjukdom eller särskilt avtalad ledighet 
får vara anledning till frånvaro. Sena ankomster ska undvikas eftersom de stör verksamheten. Lärarrådet utfärdar inte 
omdöme eller fullständigt intyg till den som har högre frånvaro än 20 procent av lektionstiden. 

Personuppgifter
När du är deltagare i en av våra kurser läggs dina kontaktuppgifter inklusive en id-bild in i vårt system för deltagarad-
ministration. Vi använder, som många andra folkhögskolor, SchoolSoft som leverantör för vårt deltagaradministrativa 
system.  Dina uppgifter kan även komma att läggas in i vår lärplattform Google apps for Education; du får bland annat 
den e-postadress vi använder under skoltiden där och det är även där våra digitala klassrum finns.  För att du ska 
kunna betala service- och materialavgifter, internatboende, måltider och eventuella extra materialinköp kommer du 
även att registreras i vårt ekonomisystem. Här kan dock andra lagar innebära undantag från personuppgiftslagen. 

Informationsarbete
Även bilder kan vara personuppgifter. Vi behöver bilder och ibland video för att kunna informera om vår skola och våra 
kurser. Under din skoltid kan du komma att synas i dessa.  Om du inte vill vara med på bild är det viktigt att du med-
delar detta till den som fotograferar. 
 
Portfolio
På vår hemsida finns det möjlighet för deltagare att lägga upp bilder i en egen portfolio. Du ansvarar själv för att din 
portfolio töms när du slutar, om du vill det. Annars sparas bilderna i vårt arkiv.

 
Jag har tagit del av informationen och accepterar dessa krav 
 
 

__________ _______________________  ____________________________________ ____________
/datum/ /namnunderskrift/ /namnförtydligande/  /kurs/
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          Bilaga 2
HYRESAVTAL

TILLFÄLLIG BOSTAD I ENKELRUM FÖR KURSDELTAGARE
PÅ HELLIDENS FOLKHÖGSKOLA läsåret 

Hyresvärd
Hellidens folkhögskola
522 94 Tidaholm

Hyresgäst/kursdeltagare

Namn: _____________________________________________________

Personnr: ___________________________________________________

Kurs: _______________________________________________________ 

1. Hyresobjekt, upplåtelseändamål m.m.
Hyresvärden upplåter enligt detta hyresavtal möblerad bostad på Hellidens folkhögskola.
Förutsättning för detta hyresförhållande är att hyresgästen bedriver aktiva studier på folkhögskolan 
samt att hyresavtalet skall gälla under en begränsad tid. Prövning av hyresgästens behov av bostaden 
kan därför ske under hyrestiden. Hyresförhållandet skall dock senast upphöra när hyresgästen är klar 
med sina studier. Hyresobjektet disponeras inte utan särskilt skriftligt medgivande under kursuppehåll.

Hyresobjekt:

Rum nr: ____________________________________________________ 

Nycklar/nyckelkort: ___________________________________________

Bostaden är avsedd för 1 person.

Allmänna och gemensamma utrymmen: dagrum, pentry, tvättstuga, dusch och toalett. Hyresvärden 
äger utan föregående tillsägelse rätt till tillträde till ovan angivna allmänna och gemensamma utrym-
men.

2. Möbler och annan utrustning
Möbler och utrustning ingår enligt bifogade förteckning.
Hyresgästen har att väl vårda hyresobjektet och de i förhyrningen ingående möbler och utrustning. Vid 
hyresavtalets upphörande skall besiktning ske av hyresobjektet, varvid genomgång av skicket på vad 
som sålunda ingår skall bedömas. Hyresgästen ansvarar för överslitage och skador.

3. Hyrestid, uppsägning m.m.
Hyrestiden gäller  
Avbryter hyresgästen studierna under läsåret, är hyresgästen skyldig att omedelbart avflytta från hyres-
objektet och folkhögskolan.
Åsidosätter hyresgästen vad som skall iakttas enligt vad som anges i de särskilda villkoren för detta 
hyresavtal, se ”Allmänna och särskilda villkor”, (bilaga), är detta avtal förverkat och hyresgästen skyldig 
att omgående avflytta.
Det är av synnerlig betydelse för hyresvärden att hyresgästen iakttar vad som ovan angivits med hänsyn 
till hyresförhållandets förutsättningar och karaktär. Åsidosättande av skyldigheter innebär att hyresav-
talet förverkas enligt 12 kap 42 § första stycket 8 jordabalken.
Hyresgäst som utan att avbryta sina studier önskar avflytta från hyresobjektet, skall skriftligen uppsäga 
detta hyresavtal, varvid två (2) veckors uppsägningstid gäller.
För hyresvärden gäller i fall där hyresavtalet inte är förverkat, en uppsägningstid om tre (3) månader.
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4. Hyra, tillägg till hyra m.m.
Hyran för hyresobjektet uppgår till  kr per månad.
Som tillägg till hyran skall ersättning erläggas för kost med  kr per månad.
Hyra inklusive tillägg till hyran skall betalas i förskott mot faktura.  
Till detta kommer service- och materialkostnader som är olika för olika kurser.

5. Gemensam städning
Hyresgästen är skyldig att ombesörja städning i gemensamma utrymmen enligt vad som anges i bifogade 
allmänna och särskilda villkor.

6. Reservnyckel
Hyresgästen medger hyresvärden rätt att inneha reservnyckel/huvudnyckel till hyresobjektet.

7. Försvagat besittningsskydd
Hyresgästen är införstådd med och accepterar att denna förhyrning endast är tillfällig och skall upphöra i 
samband med att studierna/kursen avslutas eller av någon anledning avbrutits i förtid. Detta betyder att 
hyresgästen inte har rätt till förlängning av hyresavtalet efter nämnda tidpunkt utan måste avflytta från 
bostaden i enlighet med vad som anges i punkten 3 ovan.

8. Övrigt
Detta hyresavtal får inte inskrivas i fastigheten. I övrigt gäller för hyresförhållandet till detta avtal bifogade 
bilagan benämnd ”Allmänna och särskilda villkor”.

Detta hyresavtal har upprättats i två (2) exemplar, varav vardera parten tagit ett.

Tidaholm 

Hyresvärd      Hyresgäst

___________________________     ___________________________
Namnunderskrift     Namnunderskrift 

       ___________________________
rektor       Namnförtydligande

Bilaga:
Inventarielista samt allmänna och särskilda villkor.
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INVENTARIELISTA samt
ALLMÄNNA OCH SÄRSKILDA VILLKOR

TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ HELLIDENS FOLKHÖGSKOLA

Bilaga till hyresavtal mellan __________________________________ och Hellidens folkhögskola.
Följande allmänna och särskilda villkor gäller för förhyrningen.

Inventarielista
Alla rum är utrustade med
Säng och sängbord
Skrivbord med stol
Garderob
Bokhylla
Lampor
Gardiner

Allmänna villkor
Hyresgästen förbinder sig att:
• Inte flytta fastmonterade inventarier.
• I förväg kontakta hyresvärden och vaktmästare om hyresgästen vill använda egna möbler. Vid 
avflyttning skall möblemanget återställas i ursprungligt skick.
• Uppsätta föremål på ett varsamt sätt. Det är inte tillåtet att slå spik i väggarna utan särskild 
väggkrok skall användas.
• Omedelbart anmäla uppkomna skador till hyresvärden eller skolans expedition. Hyresgästen är 
ersättningsskyldig för skada som uppkommer genom vårdslöshet eller åsidosättande av hyresav-
talet.
• Tillåta hyresvärden att tillträda rummet vid reparation eller annan skada samt vid
utövande av nödvändig tillsyn. Sådant tillträde skall meddelas hyresgästen minst en vecka i för-
väg. Vid uppenbar fara för hus eller närboende kan hyresvärden tillträda rummet utan föregående 
meddelande.
• Ansvara för städning i det egna rummet och tillsammans med övriga internatboende regelbundet 
städa dusch/toalett, pentry/TV-rum, tvättstugor, trapp, trapphus och korridorer.
• Bära ut och sortera avfall i därför avsedda kärl och container.
• Inte spela musikinstrument eller dator/tv-spel eller lyssna på radio, tv eller musik på hög volym 
eller föra oväsen så att övriga boendes studiero och/eller nattsömn störs. Söndagar till torsdagar 
är det ”tyst tid” mellan 22.00 och 6.00.
• Endast parkera motorfordon på avsedda parkeringsplatser. Körning med motorfordon fram till 
slottet/elevhemmet är endast tillåtet vid tunga transporter, till exempel vid in- och utflyttning.
• Tillse att dörrar och fönster stängs.
• Lämna rummet i samma skick vid kursens slut som vid inflyttning, frånsett normalt slitage.
• Omedelbart flytta ur rummet vid kontraktstidens utgång och vid avflyttning lämna rummet väl 
rengjord samt att då till hyresvärden överlämna samtliga dörrnycklar och dörrkort.
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Särskilda villkor
Hyresgästen förbinder sig att:
• Betala hyra och tillägg till hyra enligt skolans avisering. Försumlighet kan leda till att hyres-
gästen sägs upp från rummet.
• Noga iaktta särskilda föreskrifter i fråga om brandskyddsåtgärder. Ta noga reda på utrymnings-
vägar från boenderum och gemensamhetsutrymmen. Se till att du snabbt kommer ut om eld 
eller rök hotar dig. Var ytterst försiktig med tända ljus. Ring 112 så fort brand upptäcks. Återsam-
lingsplats är vid flaggstången utanför slottet. All eldning i öppna spisar och kakelugnar är  
förbjuden.
• Inte använda narkotika och alkoholhaltiga drycker i det förhyrda rummet eller i för skolan ge-
mensamma lokaler samt i övrigt följa Hellidens folkhögskolas fastställda drogpolicy. Brott mot 
denna regel kan leda till att hyresgästen sägs upp från rummet.
• Inte röka i rummet eller i för skolan gemensamma lokaler.
• Inte använda rökelse i rummet eller i för skolan gemensamma lokaler.
• Inte – vare sig mot betalning eller utan betalning – låta annan disponera rummet.
• Tala med personalen om du tillfälligt vill ha en gäst på skolan. Tillfällig övernattning av gäst är 
tillåten under högst två nätter.
• Inte inrymma sällskapsdjur i rummet.
Hyresgästen har inte rätt att få nedsättning av hyran för tid varunder hyresvärden låter verk-
ställa arbete för sedvanligt underhåll av rummet eller fastigheten. Arbetet skall dock utföras 
utan onödig tidsutdräkt.

I enlighet med hyreslagen skall hyresgästen väl vårda rummet och vad som hör till denna samt 
vid dess användning iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom 
fastigheten.

Denna bilaga till hyresavtal har upprättats i två (2) exemplar, varav vardera parten tagit ett.

Tidaholm  

Hyresvärd      Hyresgäst

___________________________     ___________________________
Namnunderskrift     Namnunderskrift 

       __________________________
Rektor       Namnförtydligande 
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Bilaga 3

STYRDOKUMENT för Hellidens folkhögskola

Styrdokumentet ersätter Hellidens folkhögskolas reglemente från 21 januari 1978.
Senast reviderat av Blåbandsrörelsens folkhögskoleförenings styrelse den 20 november 2013.

1. Mål och idé
§ 1. Huvudman
Blåbandsrörelsens folkhögskoleförening är Hellidens folkhögskolas huvudman. Blåbandsrörelsens folkhögskole-
förening är en ideell förening, organisationsnummer 867200-4283, med uppgift att ansvara för verksamheten vid 
Hellidens folkhögskola och verka för att utveckla folkbildning och kultur. 
Medlemskap i Blåbandsrörelsens folkhögskoleförening regleras i föreningens stadgar. 

§ 2. Mål för verksamheten
Hellidens folkhögskola ger folkbildning och utbildning med kvalitet i en kreativ och utvecklande drogfri miljö. All 
verksamhet på Hellidens folkhögskola utgår från principen alla människors lika rätt och värde.
Hellidens folkhögskola ska vara en alkohol- och narkotikafri miljö. Skolan drivs i Blåbandsrörelsens anda och kurs-
deltagare och personal ska vara förtrogna med huvudmannens ideologi och vara lojala mot organisationens mål och 
arbete.
Verksamhetens mål och regler beskrivs i Handlingsprogrammet, som revideras årligen. Årligen fastställs också skol-
plan och budget inom ramen för verksamhetsplanen och rambudgeten.

2. Organisation och uppgifter
§ 3. Verksamhetsår, revision
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår. 
Verksamheten och räkenskaperna granskas av revisorer, i enlighet med folkhögskoleföreningens stadgar. Skolans 
räkenskaper granskas av revisionsbyrå.

§ 4. Föreningsmöte
Föreningsmötet är Blåbandsrörelsens folkhögskoleförenings högsta beslutande organ.
Vid ordinarie föreningsmöte ska följande ärenden finnas upptagna på föredragningslistan:
• Fastställande av röstlängd
• Fastställande av föredragningslista
• Fråga om föreningsmötets stadgeenliga kallelse
• Val av mötesfunktionärer
-  ordförande
-  sekreterare
-  rösträknare
• Val av två personer att justera föreningsmötets protokoll
• Beslut om verksamhetsberättelse
• Beslut om ekonomisk berättelse
• Föredragning av revisionsberättelse
• Fastställande av resultat- och balansräkningar
• Fråga om ansvarsfrihet
• Fastställande av arvoden, traktamenten och reseersättningar
• Beslut om medlemsavgift och avgift för understödjande medlem
• Beslut om styrelsens förslag
-  verksamhetsplan
-  rambudget
• Val av styrelse
-  ordförande
-  sex styrelseledamöter
-  anteckning till protokollet om styrelseledamot och suppleant vald av SBF
-  anteckning till protokollet om styrelseledamot och suppleant vald av SBU
• Val av valberedning
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• Behandling av inkomna motioner
• Fastställande av tid och plats för nästa föreningsmöte
• Utdelning av Kaj Hallgrens kulturpris
• Under mötet väckta frågor
På extra föreningsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen till mötet behandlas.

§ 5. Styrelse – sammansättning och uppgifter
Folkhögskoleföreningen och Hellidens folkhögskola leds av föreningens styrelse, som utses enligt de regler som 
finns i Blåbandsrörelsens folkhögskoleförenings stadgar. Styrelseledamot ska vara medlem i Blåbandsrörelsens 
folkhögskoleförening. 
Rektor och biträdande rektor är föredragande i styrelsen och ansvarar för att styrelsens beslut verkställs. Även annan 
personal kan adjungeras till styrelsen som föredragande för särskilda frågor. De anställda på Hellidens folkhögskola 
äger rätt att utse två representanter och två suppleanter i styrelsen. Tidaholms kommun äger rätt att utse två 
representanter och två suppleanter i styrelsen. Rektor och biträdande rektor, representanter och adjungerade har 
rätt att delta i överläggningar, ställa förslag och få skiljaktig mening antecknad till protokollet.
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott (AU) med uppgift att bereda ärenden inför styrelsens sammanträden, 
samt handlägga till AU delegerade ärenden. Styrelsen kan tillsätta de kommittéer och arbetsgrupper den finner 
berättigade.
Blåbandsrörelsens folkhögskoleförenings firma tecknas på det sätt som styrelsen beslutar. 
Styrelsen har till uppgift att leda föreningens och Hellidens folkhögskolas verksamhet i enlighet med Blåbands-
rörelsens folkhögskoleförenings stadgar och beslut av föreningsmötet.
Styrelsen ska noga följa verksamheten på skolan och efter omvärldsanalyser, huvudmannens behov, ekonomiska 
överväganden samt kvalitativa utvärderingar och uppföljningar fatta strategiska beslut om Hellidens folkhögskolas 
långsiktiga verksamhet. Styrelseledamöterna ska genom personliga besök på skolan och regelbundna samman-
träffanden med kursdeltagare och personal bilda sig en uppfattning om behov och utvecklingstendenser.

Styrelsens uppgift är att:
• kalla till ordinarie och extra föreningsmöte,
• välja vice ordförande, sekreterare och kassör i föreningen,
• besluta om styrdokument för Hellidens folkhögskola,
• ansvara för att skolans verksamhet överensstämmer med statens syften med statsbidraget samt att gällande före-
skrifter, regler och avtal för verksamheten iakttas,
• svara för att skolans ledning fullgör sina skyldigheter,
• besluta om inriktning av skolans kurser och principer för antagning av kursdeltagare,
• fastställa behörighetsregler för lärare och pröva lärares behörighet enligt dessa,
• tillsätta och entlediga rektor och biträdande rektor samt besluta om lön och anställningsvillkor och utfärda 
tjänstgöringsbetyg för dessa,
• med ledning av skolans handlingsprogram kunna avskilja kursdeltagare från studier och boende i internatet,
• årligen godkänna Hellidens folkhögskolas handlingsprogram,  
• årligen upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning för föreningen/Hellidens folkhögskola,
• årligen besluta om skolplan och budget för Hellidens folkhögskola.

§ 6. Rektor
Folkhögskolans rektor ska inför styrelsen ansvara för skolans verksamhet samt samordna och leda arbetet på 
skolan. Rektors arbetsuppgifter och befogenheter kan delas med en biträdande rektor.
Rektor ska
• förbereda styrelsens beslut,
• lämna rapporter om verksamheten, kursdeltagarna och personalen till styrelsen, 
• verkställa beslut tagna i styrelsen,
• ha det övergripande pedagogiska och organisatoriska ansvaret för verksamheten,
• ansvara för att de handlingar som begärs av Folkbildningsrådet och myndigheter med tillsyn över folkhögskolan 
sänds in inom föreskriven tid, 
• svara för att personal och kursdeltagare får information om skolans mål och verksamhet samt om Blåbands-
rörelsen,
• svara för att anställd personal fullgör sina skyldigheter,
• se till att information om deltagarnas rättsliga ställning lämnas på det sätt som anges i handlingsprogrammet,
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• med ledning av skolans handlingsprogram kunna tilldela kursdeltagare muntlig och skriftlig varning samt tillfälligt 
kunna stänga av kursdeltagare från studier och boende i internatet
• svara för en såväl kvantitativ som kvalitativ utvärdering av verksamheten vid skolan genomförs, 
• svara för att register över deltagare samt studieintyg, studieomdömen och behörighetsintyg för kursdeltagare upp-
rättas och arkiveras enligt de regler som anges i handlingsprogrammet,
• svara för att inkomna skrivelser diarieförs och handläggs,
• svara för skolans arkiv,
• inom de budgetramar som anges av skolstyrelsen tillsätta och entlediga den personal som behövs för att driva 
skolans verksamhet,
• besluta om lön och anställningsvillkor för anställd personal,
• genomföra information och förhandlingar i enlighet med gällande samverkansavtal,
•svara för att planer för arbetsmiljö, jämställdhet, kompetensutveckling, etc. i enlighet med samverkansavtalet finns 
i handlingsprogrammet och kontinuerligt utvärderas,
• genomföra utvecklingssamtal med all personal samt svara för att personalens utvecklingsmöjligheter tillgodoses,
• utfärda tjänstgöringsbetyg för anställd personal.

§ 7. Skolsamråd – sammansättning och uppgifter
Skolsamrådet är sammansatt av styrelsen med representanter och adjungerade samt skolans kursråd. Mandattiden 
för skolsamrådet är 1 år (höst och vår). Skolsamrådet sammanträder minst två gånger per år på kallelse av ordföran-
den eller då kursrådet begär det.
Skolsamrådet har till uppgift att säkra medinflytandet och tillvarata närkontakten mellan styrelse, anställda och 
kursdeltagare. Skolsamrådet ger styrelsen möjlighet att ta del av kursdeltagarnas och personalens synpunkter på 
verksamheten. Skolsamrådet kan lämna förslag till styrelsen och yttra sig i ärenden som ska behandlas av styrelsen. 
Styrelsens ordförande är ordförande i skolsamrådet. 
Vid skolsamrådets möten ska rapporter lämnas från styrelsen, kursdeltagarna och personalen.
Skolsamrådet har möjlighet att
• lämna förslag till förändringar i skolans styrdokument och handlingsprogram,
• till styrelsen yttra sig före omorganisation av skolan, samt
• behandla övergripande förslag till beslut i styrelsen om verksamheten vid Hellidens folkhögskola.

§ 8. Personalråd
Hellidens folkhögskolas personalråd består av alla tillsvidareanställda vid skolan och sammankallas av rektor minst 
en gång per år. Styrelsen har rätt att utse representant i personalrådet med rätt att delta i rådets överläggningar, 
ställa förslag och få skiljaktig mening antecknad till protokollet. Personalrådet utgör arbetsplatsträff i enlighet med 
gällande samverkansavtal.
Personalrådet ska
• bland tillsvidareanställd personal utse två representanter och två suppleanter i styrelsen. En av representanterna 
och en av suppleanterna bör utses från lärarna och en av representanterna och en av suppleanterna från övrig perso-
nal,
• utse 4 ledamöter och 4 suppleanter till skolans kursråd. Två av ledamöterna och två av suppleanterna bör utses 
från lärarna och två av ledamöterna och två av suppleanterna från övrig personal,
• besluta om hur formerna för överföring av information mellan personalgrupperna ska ske (t.ex. som veckomöten),
• om styrelsen så begär kunna yttra sig över förslag till beslut i styrelsen,
• till styrelsen yttra sig före varje större omorganisation av skolan.

§ 9. Lärarråd
Skolans lärarråd består av rektor, biträdande rektor och lärare med minst 40% tjänstgöring. Även övriga lärare får 
delta i lärarrådets sammanträden. Lärarrådet utgör arbetsplatsträff i enlighet med gällande samverkansavtal.
Lärarrådet ska
• utfärda studieintyg samt studieomdöme och behörigheter för kursdeltagare,
• till rektor yttra sig över principer för tillsättning eller entledigande av tjänst som tillsvidareanställd lärare med mer 
än 40 % tjänstgöring,
• till styrelsen lägga förslag på och yttra sig om vilka kurser som ska anordnas vid folkhögskolan samt kursernas 
inriktning,
• till styrelsen lägga förslag på och yttra sig om principer för antagning av kursdeltagare,
• med ledning av skolans handlingsprogram svara för antagning av kursdeltagare till långa kurser,
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• besluta om den pedagogiska planeringen av och innehållet i skolans kurser,
• till rektor yttra sig om fördelningen av lärarnas arbetsuppgifter, 
• ansvara för de socialpedagogiska uppgifterna gentemot kursdeltagarna,
• besluta om innehållet i gemensamma fortbildningsdagar,
• om styrelsen så begär kunna yttra sig över förslag inför beslut i styrelsen.

§ 10. Personalmöte
Hellidens folkhögskolas personalmöte består av all tillsvidareanställd personal inom administration, kök, städ och 
vaktmästeri. Personalmötet sammankallas av biträdande rektor minst en gång per månad. Personalmötet utgör 
arbetsplatsträff i enlighet med gällande samverkansavtal.
Personalmötet ska
• informera om och diskutera frågor som främst gäller ekonomi, administration, kök, städ och vaktmästeri,
• besluta om innehållet i gemensamma fortbildningsdagar,
• om styrelsen så begär kunna yttra sig över förslag inför beslut i styrelsen.

§ 11. Kursråd
För att säkerställa delaktighet och samverkan mellan anställda och kursdeltagarna i de långa kurserna (kurser 
längre än 15 veckor) väljs ett kursråd. Kursrådet består av minst 10 ledamöter och minst 10 suppleanter. 4 ledamöter 
väljs av personalrådet och minst 5 ledamöter väljs av kursdeltagarna. Alla skolans långa kurser har rätt att välja en 
företrädare till kursrådet. Rektor är självskriven ledamot. Dessutom väljs 4 suppleanter av personalrådet och minst 5 
suppleanter av kursdeltagarna. Biträdande rektor är rektors personlige suppleant.
Kursrådets ordförande och sekreterare väljs bland deltagarrepresentanterna.
Kursrådet har till uppgift att samla in och diskutera förslag och önskemål från deltagare och anställda. Speciellt ska 
kursrådet vara delaktig i:
• den samordnade planeringen av icke-schemalagda aktiviteter på skoltid och fritidsaktiviteter,
• frågor som rör internatet och den sociala miljön på skolan.
Kursrådet har möjlighet att
• ta del av utvärderingar av de långa kurserna,
• yttra sig över förslag till styrdokument och handlingsprogram,
• yttra sig över principer om inriktning av skolans kurser och antagning av kursdeltagare,
• yttra sig före varje större omorganisation av skolan
Kursrådet ska:
• svara för de ekonomiska resurser som ställs till kursrådets förfogande.

3. Delegering
§ 12. Delegering
Styrelse eller annan beslutsinstans kan delegera beslut till annat organ. Vid fördelning av uppgifter mellan olika 
organ är det väsentligt att kompetensområdena klart framgår. 
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Stadgar för Blåbandsrörelsens folkhögskoleförening

§ 1
Blåbandsrörelsens Folkhögskoleförening har till ändamål att ansvara för verksamheten vid Hellidens 
folkhögskola och verka för att utveckla folkbildning och kultur. 
Folkhögskolan ska drivas i Sveriges Blåbandsförbunds anda och vara en mötesplats för alla, såväl 
medlemmar i Blåbandsrörelsen som andra. 
Blåbandsrörelsens Folkhögskoleförening är en ideell förening med organisationsnummer 867200-4283.

§ 2
Medlemskap erhålls genom anmälan till föreningens styrelse och inbetalning av stadgad medlemsavgift. 
Sveriges Blåbandsförbund (SBF) och Sveriges Blåbandsungdom (SBU) är ständiga medlemmar i 
föreningen.
Enskild person som inte är medlem i Sveriges Blåbandsförbund kan bli understödjande medlem i 
Blåbandsrörelsens Folkhögskoleförening.

§ 3.
Medlemsavgiftens storlek bestäms av ordinarie föreningsmöte. Understödjande medlem betalar den 
årsavgift som ordinarie föreningsmöte fastställer.

§ 4.
En styrelse bestående av nio ledamöter valda för en tid av två år svarar för föreningens angelägenheter. 
Styrelsen fastställer Hellidens folkhögskolas styrdokument och handlingsplaner.  
Ordförande och sex styrelseledamöter väljes vid Folkhögskoleföreningens ordinarie föreningsmöte. 
Därutöver väljer Sveriges Blåbandsförbund (SBF) en ledamot och Sveriges Blåbandsungdom (SBU) 
en ledamot.  Var och en av dessa organisationer utser också personliga suppleanter för sina ordinarie 
ledamöter. Rektor är föredragande och verkställande.
Styrelsen konstituerar, utöver valet av ordförande, sig själv. Styrelsen är beslutsmässig då minst fem 
ledamöter är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet; det beslut gäller som minst fem 
ledamöter ställer sig bakom.

§ 5.
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av två revisorer. En av revisorerna 
utses av Sveriges Blåbandsförbund och den andra av Folkhögskoleföreningens ordinarie föreningsmöte. 
Respektive organisation utser personliga suppleanter för revisorerna.

§ 6.
Ordinarie föreningsmöte ska hållas vartannat år och samma år som SBFs rikskonferens. Styrelsen äger rätt 
att utlysa extra föreningsmöte.
Kallelse till föreningsmöte ska ske senast 30 dagar före mötet genom tidningen Blå Bandet.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar före mötet.
Vid ordinarie föreningsmöte ska förekomma:
Styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet.
Val av a) ordförande och sex ledamöter till föreningens styrelse
 b) anteckning till protokollet av vilka styrelseledamöter och suppleanter som valts av SBF resp. SBU
 c) val av en revisor med personlig suppleant
 d) anteckning till protokollet av vilken revisor och personlig suppleant för denna som valts av SBF
Fastställande av årsavgift samt avgift för understödjande medlemskap.
Fastställande av verksamhetsplan och rambudget för kommande tvåårsperiod.
Behandling av inkomna motioner.
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§ 7.
Vid ordinarie och extra föreningsmöte äger medlem yttrande-, förslags- och rösträtt. Understödjande 
medlem har yttrande- och förslagsrätt.  
Rösträtt för medlemsorganisation kan utövas genom fullmakt. En person kan bara ha en röst.

§ 8.
Ändring av dessa stadgar kan ske på ordinarie föreningsmöte med 2/3 majoritet eller av två på varandra 
följande föreningsmöten, varav minst det ena ska vara ett ordinarie föreningsmöte, med enkel majoritet. 
Beslut om stadgeändring ska för att bli gällande först godkännas av SBFs Centralstyrelse.

§ 9.
Blåbandsrörelsens Folkhögskoleförening kan upplösas endast genom beslut vid två på varandra följande 
ordinarie föreningsmöten samt godkännande av SBFs Centralstyrelse. Föreningens tillgångar ska vid 
upplösning lika fördelas mellan SBF och SBU.

Antagna av Föreningsmötet 2013-06-22
Reviderade av Folkhögskoleföreningens styrelse 2013-11-20 i enlighet med beslut på Föreningsmötet 
2013-06-22
Godkända av SBFs Centralstyrelse 2014-06-02
Anmälda på Föreningsmötet 2015-06-20
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Bilaga 5

Arkivplan för Hellidens folkhögskola

Fastställd 2016-05-18

Motiv för arkivering
Dokument skapade av Hellidens folkhögskola ska sparas av följande skäl:
1. Handlingar som gäller räkenskapsinformation ska sparas enligt bokföringslagen. De ska bevaras fram 
till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades (normalt 
räknar man 10 år).
2. Kopior på intyg ska sparas för tidigare deltagares behov.
3. Protokoll och andra dokument som skolan upprättar ska sparas av administrativa skäl. Gallringstiden är 
olika beroende på dokumenten. Se nedan.
4. Handlingar ska sparas av historiska skäl. För framtida forskning sparas handlingar upprättade 1952, 
1962, 1972 o.s.v. oavsett vilka gallringstider som i övrigt gäller för dokumenten. Dessutom ska alla hand-
lingar före 2051 som handlar om hur folkhögskolan kom till sparas.

Dokumentens placering m.m.
Dokumenten placeras på kontoren, i valvet på expeditionen, i förrådet i slottet, i arkivet i elevhemmet eller 
i Ansvarsarkivet i elevhemmet. Arkivet i elevhemmet är skyddat mot brand. Dokumenten sparas i papper-
form.

Följande dokument ska arkiveras  Hur länge? Var?
Föreningsmötesprotokoll (med bilagor) För alltid Valvet på expeditionen 
Styrelseprotokoll (med bilagor)  För alltid Valvet på expeditionen
Protokoll från styrelsens arbetsutskott För alltid Valvet på expeditionen
Protokoll från fackliga förhandlingar   10 år  Rektorsexpeditionen
Protokoll från samverkansmöten  10 år  Rektorsexpeditionen
Protokoll från lärarråd   10 år   Rektorsexpeditionen
Protokoll från personalmöten  10 år  Rektorsexpeditionen
Protokoll från kursråd    10 år  Slottet
Stadgar     För alltid Valvet på expeditionen
Verksamhetsberättelser   För alltid Valvet på expeditionen
Årsredovisningar/Förvaltnings-  För alltid Valvet på expeditionen
berättelser
Handlingsprogram    För alltid Valvet på expeditionen
Kursintyg, långkurser, kopior   70 år *  Valvet på expeditionen/arkivet
           i elevhemmet
Behörighetsintyg, kopior   För alltid Valvet på expeditionen/arkivet
           i elevhemmet
Verksamhetsredovisningar till   För alltid Kontoren/arkivet i elevhemmet
bidragsgivande myndigheter
Diarieförteckning    För alltid Kontoren/arkivet i elevhemmet
Diarieförda utgående handlingar**  För alltid Kontoren/arkivet i elevhemmet
Diarieförda inkomna handlingar***  För alltid Kontoren/arkivet i elevhemmet
Deltagarkort över långkursdeltagare  För alltid Valvet på expeditionen
Register över deltagare i korta kurser  För alltid Kontoren/arkivet i elevhemmet
och uppdragsutbildningar/liknande
Ansökningshandlingar samt anställ-  För alltid Kontoren/valvet på expeditionen
ningsavtal för personal som anställts
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Folkhögskoleföreningens    Så länge det Kontoren
medlemsregister    är aktuellt 
Kursdeltagares ansökningar till   10 år *  Kontoren/arkivet i elevhemmet
långa kurser
Ansökningshandlingar från sökande  Sparas inte
som aldrig börjat
Cirkulär     Så länge det Kontoren
      är aktuellt
Räkenskaper; huvudbok och   10 år *  Kontoren/Ansvarsarkivet i elevhemmet
verifikationer 
Revisionsberättelser    För alltid Valvet på expeditionen
Ritningar och bygghandlingar  För alltid Förrådet i slottet
gällande uppförda byggnader
Inventarieförteckning    Så länge det Kontoren/arkivet i elevhemmet
      är aktuellt

*) Generellt undantag från tidsgränsen för historiska skäl, enligt punkt 4 ovan.
**) Kontrakt, försäkringshandlingar, lånehandlingar och andra avtal diarieförs, sparas i särskild pärm och 
hanteras på samma sätt som diarieförda handlingar
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Bilaga 6

Information till deltagare angående Dataskyddsförordningen och SchoolSoft

SchoolSoft
Deltagares personuppgifter behandlas i SchoolSoft eftersom Hellidens folkhögskola använder SchoolSoft 
för sin administration. Ändamålet med denna behandling är skoladministrativt. Behandlingen av person-
uppgifter sker på de rättsliga grunderna myndighetsutövning och utförande av uppgift av allmänt intresse. 

I SchoolSoft behandlas personuppgifter som är nödvändiga för att Hellidens folkhögskola ska kunna 
bedriva en rättssäker verksamhet där information om deltagarens kunskapsutveckling ligger till grund för 
omdöme och behörigheter.  

Folkhögskolan har rättigheter och skyldigheter att behandla och lagra personuppgifterna så länge de be-
hövs för ändamålet. Hellidens folkhögskola är personuppgiftsansvarig för dessa personuppgifter, oavsett 
var och i vilken form de behandlas. 

Hellidens folkhögskola har tecknat avtal med SchoolSoft, som är leverantör av de administrativa tjäns-
terna. Detta avtal reglerar hur personuppgifter behandlas i deras system så att säkerheten för personupp-
gifter och integritet säkerställs. SchoolSofts system finns i Sverige, vilket innebär att de uppfyller EUs krav 
på var personuppgifter tillhörande EU-medborgare får behandlas.

Lagring av personuppgifter 
Personuppgifter i form av kontaktuppgifter och personnummer sparas för skolans administration.  Kopior 
av kursintyg sparas i 70 år. Kopior av behörighetsintyg sparas för alltid. Deltagarlistor sparas så länge de är 
aktuella och makuleras sedan. Deltagares ansökningar till långa kurser sparas i 10 år och makuleras sedan. 
Ansökningshandlingar från sökande som aldrig börjat någon kurs sparas inte.

Mottagare av personuppgifter
Uppgifterna lämnas genom SchoolSoft till SCB, som sammanställer och lämnar avidentifierade uppgifter 
vidare till Folkbildningsrådet. Uppgifter lämnas också till CSN.

Kategorier av personuppgifter som behandlas
De personuppgifter som skolan sparar är de deltagaren själv har lämnat i samband med ansökan till sko-
lan.

Detta innebär Dataskyddsförordningen för de registrerade
Dataskyddsförordningen är framtagen för att skydda personuppgifter och integritet. Dataskyddsförord-
ningen ställer i korthet krav på att det finns ett godtagbart ändamål och en rättslig grund för behandling av 
personuppgifter, att inte fler personuppgifter än nödvändigt samlas in, att de inte lagras längre än nödvän-
digt, att de skyddas från obehörig åtkomst, att informationens korrekthet säkerställs, att det finns ruti-
ner för hantering av incidenter som rör personuppgifter, samt att det vidtas tekniska och organisatoriska 
säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna. 

De registrerade har ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen

Rätten till tillgång
Den som registrerats har rätt att när som helst begära ut information om vilka personuppgifter skolan 
behandlar samt hur de behandlas. Det är kostnadsfritt att begära ut informationen. Vid uppenbart miss-
bruk av denna rättighet kan dock en administrativ avgift påföras alternativt begäran förvägras. För att få 
tillgång till personuppgifter kontaktas personuppgiftsansvarig.
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Rätten till rättelse
Den som registrerats har rätt att begära rättelse om registrerade personuppgifter är felaktiga. I de fall 
deltagaren inte själv har möjlighet att rätta informationen kontaktas personuppgiftsansvarig.

Rätten till begränsning
Den som registrerats har rätt att begära begränsning av åtkomsten till personuppgifter när personupp-
giftsbehandlingen behöver utredas. Rätten till begränsning gäller i de fall deltagaren anser att personupp-
gifter är felaktiga, behandlingen är olaglig, personuppgifterna inte längre behövs för ändamålen eller om 
deltagaren ifrågasätter den lagliga grunden för behandlingen. För att begära begränsning av behandling 
kontaktas personuppgiftsansvarig.

Rätten att göra invändningar
Den som registrerats har rätt att göra invändningar mot behandlingen av sina personuppgifter. För att 
invända mot behandling kontaktas personuppgiftsansvarig.

Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
Den som registrerats har rätt att klaga på behandlingen av sina personuppgifter om deltagaren anser att 
behandlingen strider mot Dataskyddsförordningen. Den tillsynsmyndighet i Sverige som hanterar dessa 
klagomål är Integritetsskyddsmyndigheten.

Namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig 
Lena Elmquist, 0502-178 00, lena.elmquist@helliden.se
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Bilaga 7

Information om personuppgiftsbehandling –  medlemmar i Folkhögskoleföreningen

Blåbandsrörelsens folkhögskoleförening behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. 

Blåbandsrörelsens folkhögskoleförening är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. 
Medlemskapet i Blåbandsrörelsens folkhögskoleförening är frivilligt och det är även lämnandet av per-
sonuppgifter men Blåbandsrörelsens folkhögskoleförening behöver vissa personuppgifter för att hantera 
medlemskapet. Kontakt med Blåbandsrörelsens folkhögskoleförening sker genom helliden@helliden.se.

Medlemmarnas personuppgifter sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter 
som behandlas är namn och adress. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med medlem-
skapet är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Blåbandsrörel-
sens folkhögskoleförening har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan 
angivna ändamål. 

Ändamålen för att behandla personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsad-
ministrationen och skicka ut medlemsnyheter. Personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i 
Hellidens folkhögskolas IT-system. Vid all hantering av personuppgifter iakttas säkerhet och sekretess. 

Lagringstiden
Blåbandsrörelsens folkhögskoleförening behandlar personuppgifter så länge någon är medlem i fören-
ingen. Senast ett år efter det att ett medlemskap upphört raderas personuppgifterna. Blåbandsrörelsens 
folkhögskoleförening kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av 
lag. 

rättigheter
Medlemmar i Blåbandsrörelsens folkhögskoleförening har rätt till insyn i hur personuppgifter behandlas. 
Det betyder att de kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Medlemmar har även 
rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad be-
handling raderad och samt att få personuppgifter flyttade från systemet till en annan aktör, s.k. dataporta-
bilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till helliden@helliden.se. Medlemmen har också rätt att 
vända sig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om hen är miss-
nöjd med personuppgiftsbehandlingen, men i första hand gäller att medlemmen vänder sig till Hellidens 
folkhögskola för frågor och begäranden kring personuppgiftsbehandling. 
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Bilaga 8

PERSONUPPGIFTSPOLICY - Behandling av de anställdas personuppgifter

Allmän information om personuppgiftsbehandlingen
Arbetsgivaren är personuppgiftsansvarig för behandlingen av sina anställdas personuppgifter. Det är av 
största vikt att all sådan behandling utförs på ett lagligt och korrekt sätt som minimerar risken för intrång i 
de anställdas personliga integritet. I ansvaret ligger att uppgifterna 
- samlas in för särskilda, uttryckliga och berättigade ändamål
- är adekvata, relevanta och inte för omfattande
- är korrekta och uppdaterade
- inte förvaras längre än nödvändigt
- behandlas på ett säkert sätt.
Anställd har rätt till att få viss information om behandlingen, vilken genom denna personuppgiftspolicy 
tillhandahålls.  

Uppgifter som behandlas
För att kunna fullgöra sina skyldigheter och bevaka sina rättigheter enligt anställningsavtal, tillhörande 
tillämpliga kollektivavtal och författningar, kommer arbetsgivaren att behandla den anställdes personupp-
gifter i form av
- namn, personnummer, kontaktuppgifter 
- anställningstid, anställningsform
- löne- och skatteuppgifter, bankkonto
- arbetstid, frånvaro/frånvaroorsaker
- betyg, erfarenheter
- övriga sådana personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för att arbetsgivaren ska kunna adminis-
trera anställningsförhållandet.   

Behandling av personuppgifter som är att anse som känsliga – exempelvis uppgifter om hälsotillstånd i 
samband med sjuklöneadministration och rehabilitering – görs restriktivt och med iakttagande av sekre-
tess.

Uppgifterna kommer från den anställde själv eller myndigheter. Uppgifterna kan också ha genererats under 
anställningen av arbetsgivaren eller dennes samarbetspartners.

Hantering av personuppgifter
De som får ta del av uppgifterna är de interna befattningshavare som handlägger frågor rörande personal, 
ekonomi, IT och övrig för anställningsförhållandet nödvändig administration samt chefer och styrelseleda-
möter.

Den anställdes personuppgifter enligt ovan kan komma att behöva utlämnas till 
Arbetsgivaralliansen (inklusive dess servicebolag) som arbetsgivaren är medlem i och vars kollektivavtal 
(om löner, allmänna anställningsvillkor, omställning, försäkringar, pensioner och förhandlingsordningar) 
tillämpas på anställningsförhållandet.

De personuppgifter som avses är i första hand 
- kontaktuppgifter till vissa befattningshavare för att administrera medlemskapet i form av främst avgifter, 
rådgivning, utskick och åtkomst till Arbetsgivaralliansens webbplats. 
- uppgifter som rör individers anställningsförhållanden för det fall arbetsrättsliga ärenden, förhandlingar 
och rättsliga tvister så kräver.
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Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till Arbetsgivaralliansens samarbetspartners som administre-
rar tecknade försäkringsavtal (försäkringsbolag och valcentraler), bevakar anställdas rättigheter (fackliga 
motparter), upprättar lönestatistik (inklusive SCB), genomför medlemsundersökningar, verkställer med-
lemsutskick och genomför liknande åtgärder.  

Personuppgifterna kan komma att behandlas hos externa parter som har i uppdrag att utföra specifika 
sysslor (inklusive att tillhandahålla datasystem) rörande exempelvis tidrapportering, schemaläggning, 
friskvårdsbidrag, hemsida, e-post, telefon, växel, företagshälsovård, medarbetarundersökningar, betal-/
kreditkort och motsvarande. Arbetsgivaren kommer att tillse att dessa externa parter hanterar person-
uppgifterna på ett adekvat sätt. Då den externa parten inte själv är personuppgiftsansvarig utan endast 
hanterar personuppgifterna för arbetsgivarens räkning, kommer arbetsgivaren tillse att personuppgiftsbi-
trädesavtal upprättas. 

I vissa fall är arbetsgivaren skyldig enligt författning att tillhandahålla myndigheter anställdas personupp-
gifter (till exempel löne- och skatteuppgifter åt Skatteverket).

Utlämnade till tredje land
Såvida det inte särskilt har angetts i bilaga till denna policy kommer inte överföring av personuppgifter att 
ske till tredjeland (land utanför EU/EES) eller internationell organisation.

Den lagliga grunden för behandlingen 
Personuppgiftsbehandlingen är laglig därför att arbetsgivaren
- ska kunna fullgöra anställningsavtalet och de på anställningsförhållandet tillämpliga kollektivavtalen 
(såsom att betala lön och pension)
- fullgöra rättsliga skyldigheter enligt författning (såsom arbetsrättsliga och skatterättsliga lagar) 
- intresseavvägning (såsom allergier/kostönskemål, kontaktuppgifter till anhöriga och kontaktuppgifter på 
hemsidan).

Lagringstiden
Anställds personuppgifter kommer att behandlas så länge som det är nödvändigt för arbetsgivaren att 
fullgöra sina förpliktelser enligt anställningsavtalet och kollektivavtalen (exempelvis att betala lön), att 
försvara sig mot arbetsrättsliga anspråk (exempelvis enligt lagen om anställningsskydd) och uppfylla skyl-
digheter enligt lag (exempelvis bokföringslagen). Arbetsgivaren har att löpande gallra ut personuppgifter 
som inte längre behövs, till exempel för att anställningen har upphört eller för att presumtiva arbetsrätts-
liga krav har preskriberats.
Anställdas ansökningshandlingar, anställningsintyg/betyg och anställningsavtal sparas i skolans diarium.

Anställds rätt till information
Anställd har rätt till insyn i hur personuppgifterna behandlas. Den anställde kan begära att få tillgång till 
viss information om behandlingen samt har rätt till att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig be-
handling begränsad, ogrundad behandling raderad och att få personuppgifter flyttade från arbetsgivarens 
datasystem till en annan aktör (så kallad dataportabilitet). 
Anställd bör i första hand kontakta arbetsgivaren vid frågor eller informationskrav. Sådan kontakt kan 
alltid tas med närmast överordnade chef alternativt med nedan angiven befattningshavare/funktion. Om 
någon anställd skulle uppleva att arbetsgivaren inte behandlar personuppgifterna korrekt har denne rätt 
att vända sig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål. 

Arbetsgivarens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter i GDPR-frågor
Blåbandsrörelsens folkhögskoleförening – Hellidens folkhögskola, Organisationsnummer 867200-4283
Lena Elmquist, 0502-178 00, lena.elmquist@helliden.se     
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Grundläggande krav för SeQF-intyg 

Den som fått ett intyg om godkänt resultat från allmän kurs på Hellidens folkhögskola kan få ett intyg i 
enlighet med Swedish Qualification Framework, SeQF, nivå 4. För att folkhögskolan ska ge ett sådant intyg 
måste du uppfylla två krav, ett omfattningskrav och ett innehållskrav. 

Omfattningskrav - krav på att du ska studera en viss tid
Omfattningen av studierna ska sammantaget med tidigare studier eller arbete motsvara tre års studier på 
gymnasienivå enligt något av alternativen nedan. Den kortaste tiden du kan studera på Hellidens folk-
högskola för att få grundläggande behörighet är dock ett läsår på Allmän kurs. Ett läsår innebär minst 35 
veckors studier på heltid.  
 
Grundläggande behörighet får du om du vid Hellidens folkhögskola fullgjort någon av nedanstående fyra 
alternativ:
v Du har studerat tre år på folkhögskolan.
v Du har studerat två år på folkhögskolan och minst ett år på gymnasieskola eller komvux innan du  
      påbörjade dina folkhögskolestudier.
v Du har studerat på grundskolan och två år på folkhögskolan och du har minst ett års erfarenhet från                 
      arbetslivet innan du påbörjade dina folkhögskolestudier.
v Du har studerat ett år på folkhögskolan och minst två år på gymnasieskola eller komvux innan du  
      påbörjade dina folkhögskolestudier.

Innehållskrav till högskolan 
Förutom omfattningskravet finns också ett innehållskrav. Ämnesbeteckningarna på kurserna i innehålls-
kravet är samma som på gymnasieskolan men det innebär inte att du studerar på exakt samma sätt som på 
gymnasieskolan. Hellidens folkhögskola har andra undervisningsformer och vi utgår ofta i undervisningen 
från bredare teman där man läser flera ämnen samtidigt. Innehållskravet kan fullgöras genom studier på 
Hellidens folkhögskola men kan också kompletteras med studier på gymnasieskola/komvux före folkhög-
skolestudierna. 

Du ska ha motsvarande lägst godkänd nivå i följande tio kurser:
v Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
v Engelska 5 och 6
v Matematik 1 a, b eller c
v Samhällskunskap 1a1
v Naturkunskap 1a1
v Religionskunskap 1
v Historia 1a1 
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Kursmål för SeQF-intyg, grundläggande behörigheter

Historia 1
Kursen ger kunskap om viktiga skeenden, alltifrån tidiga civilisationer till nutid. Förstå händelsers bak-
grund och efterföljande effekter samt hur människor samverkat gentemot varandra. Att kunna samman-
ställa och analysera olika tolkningar av en viss händelse. Förmåga att bedöma och värdera teorier på ett 
källkritiskt sätt.  

Naturkunskap 1
Kursen berör händelser från bigbang till livets utveckling och de enskilda livsformernas egenskaper,  
inklusive nutidsfrågor om hälsa och välstånd. Förstå processer, samverkan och konkurrens i naturen samt 
ett urval metoder som används vid undersökningar. Att kunna sammanställa och analysera olika teorier, 
med förmåga att bedöma och värdera dem på ett källkritiskt sätt. 

Matematik 1 
Kursen berör grundläggande egenskaper såsom prioriteringsregler, negativa tal, bråkräkning, potenser och 
kvadratrot, huvudräkning med avrundning, omvandling av enheter, procent, sannolikhet, statistik,  
ekvationer, matematiska samband, geometri och trigonometri. Här ingår förmågan att själv kunna lösa 
problem även när de sammanflätas på ett oväntat sätt.  

Samhällskunskap 1
Kursen ger kunskap om vad som menas med vårt samhälle, hur samhället är uppbyggt och hur man kan 
analysera samhället. Samhället är komplext och genom att belysa samhällets olika delar, får deltagaren 
ökad förståelse över sin roll i samhället. Kursen ger förutom faktakunskaper, kunskaper i att söka, granska, 
värdera och strukturera fakta och information på ett källkritiskt sätt. 

Religionskunskap 1
Kursen ger kunskap om olika religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt i relation till vetenskap. 
Den berör också existentiella, moraliska och etiska frågor. Kunskaper som kursen ger bearbetas genom 
analys, argumentation och personliga ställningstaganden. 

Engelska 5
Kursen ger kunskap om olika samhällsförhållanden och historiska händelser i engelsktalande länder. Att 
kunna uttrycka egna tankar och känslor är ett viktigt inslag. Förståelse för olika etiska frågor tas också upp. 

Svenska 1
Kursen ger kunskap om muntlig och skriftlig kommunikation. Eleverna får kunskap i litteraturhistoria. 
Språklig variation, dialekter, språkhistoria och språkriktighet är viktiga inslag. 

Svenska 2
Kursen ger kunskap om den retoriska arbetsprocessen. Att läsa och diskutera skönlitteratur från olika 
epoker ingår som en naturlig del. Förståelse för språkets betydelse för den enskilda människan och hela 
samhället. 

Svenska 3
Kursen ger kunskap i hur man skriver vetenskapliga texter med en disposition som grund. Kunna se hur 
olika teman framställs inom lyriken, prosan och dramat. Fördjupad kunskap i den retoriska arbets- 
processen.
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