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VÄLKOMMEN TILL
SCOUTERNAS FOLKHÖGSKOLA! 

Vi ger människor makt, mod och verktyg så att de kan utveckla både sig själva 
och vårt samhälle. Vi är nämligen övertygade om att vi tillsammans kan skapa 
en bättre framtid genom att ständigt utbilda nya världsförbättrare. 

Därför är alla som vill utvecklas välkomna till Scouternas folkhögskola. Scout-
ledaren som vill vara en bättre förebild och ge sin kår en mer inspirerande upp-
levelse. Chefen som vill lära sig mer om normkritiskt ledarskap för att bygga 
en stark företagskultur. Individen som inte hittade sin plats i den traditionella 
gymnasieskolan men vill vidare i livet. Alla som vill mer.

För vi som jobbar här är duktiga på att överbrygga klyftor och skapa trygga 
möten samtidigt som vi utvecklar individen genom kunskap, insikter och verk-
lig förståelse.

Våra metoder bygger på inkludering, dialog, teori som omsätts i praktiken och 
tydliga värderingar om mångfald och allas lika värde. Det är så vi bygger starka 
ledare. Det är så vi tillsammans skapar en bättre värld.

Scouternas folkhögskola sätter dig som deltagare i första rummet. Därför är 
det extra viktigt att du hör av dig om du har förslag, funderingar eller synpunk-
ter – jag lyssnar gärna! Varmt välkommen till ett händelserikt år på Scouternas 
folkhögskola!

Liza Rosenberg
Rektor 
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OM SCOUTERNAS FOLKHÖGSKOLA 

Scouternas folkhögskola är en folkhögskola i framkant av utvecklingen med 
pedagogiska rötter i såväl folkbildningen som scoutrörelsen. Vi bedriver 
 utbildning och bildar över hela landet, på distans och på plats i våra lokaler  
i Örnsberg i Stockholm.

Genom Allmän kurs, på distans via vår digitala lärplattform, eller på plats 
i Örnsberg studerar du för att få högskolebehörighet. Här arbetar du ofta 
 tematiskt och i Örnsberg har du full tillgång till vårt aktivitetsbaserade 
 kontorslandskap.

Förutom Allmän kurs har vi flera andra långa utbildningar. Vi erbjuder våra 
populära kurser Värdebaserat ledarskap och Ordförandeprogrammet för 
 civilsamhällets unga ledare samt Projektledningskursen och Ledarskap för 
 hållbarhet där distansstudier varvas med träffar i klassrummet samt möjlighet 
att genomföra egna projekt.

På den kvalificerade ledarutbildningen Värdebaserat ledarskap får deltagarna 
möta andra unga ledare från hela civilsamhället och upptäcka mer om sig 
 själva och om kraften i verklig mångfald. Ordförandeprogrammet är en 
utbildning för unga ledare som är eller har ambition att bli ordförande i en 
styrelse. Här ges deltagarna makt, mod och verktyg att stärka sina kunskaper 
i att leda en styrelse samt driva och utveckla en förening. Den ettåriga kursen 
Ledarskap för hållbarhet ger inspiration och verktyg för ett leva och leda 
hållbart med utgångspunkt i de globala målen som är gemensamma för alla 
världens länder.

På vår uppskattade Projektledningskurs får deltagarna både teoretiskt och 
praktiskt lära sig driva projekt på bästa sätt. Det är en terminslång distans-
utbildning med möjlighet till studiemedel från CSN.

Scouternas folkhögskola utbildar också Sveriges bästa ledare genom våra 
många scoutledarutbildningar som vi gör ihop med organisationen Scouterna. 
Dessa hittar du i vår kurskatalog på vår hemsida:
www.scouternasfolkhogskola.se
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ARBETSFORMER 
Vår syn på lärande och ledarskap bygger på scoutmetoden. Det är en pedago-
gisk metod som innebär att vi tror på att lära genom att göra, att vi arbetar i små 
grupper och att vi ofta använder omvärlden som klassrum. Det handlar också 
om att vi tror på och uppmuntrar till ett stödjande och lyssnande ledarskap.

STUDERANDERÄTT OCH INFLYTANDE 
Scouternas folkhögskola är en mötesplats mellan människor, där vi vill ta 
ansvar för varandra och respektera varandras olikheter. Folkhögskolan är en fri 
skolform, du studerar av eget intresse och behöver vara beredd att ta personligt 
ansvar för att studietiden ska bli meningsfull. Hit kan du vända dig om du har 
frågor kring klagomål, överklaganden eller konflikter:

1. Kursansvarig lärare.
2. Om du känner att du inte får gehör från din lärare kan du vända dig till  
    skolans rektor.
3. Om du inte får gehör från rektorn kan du vända dig till skolans styrelse.

Om du känner att du inte får gehör från något av de tre förslagen ovan så kan 
du vända dig till Folkhögskolornas Studenträttsliga Råd (FSR) efter att du har 
varit i kontakt med styrelsen. FSR ska bedöma om folkhögskolan fattat sitt 
beslut enligt skolans regler eller inte. Frågor rörande omdömen, kursintyg eller 
examensbevis behandlas inte av FSR utan dessa frågor besvaras av skolkansliet.

ADMINISTRATIV AVGIFT 
Undervisningen vid Scouternas folkhögskola är avgiftsfri. Avgiftsfri innebär 
att undervisningen är gratis, men skolan har rätt att ta ut ersättning för att 
täcka kostnader för studerandeförsäkringar, arbetsmaterial, kopiering och 
data utskrifter. För att täcka dessa kostnader tar Scouternas folkhögskola ut en 
administrativ avgift. Avgiftens storlek kan variera mellan utbildningarna och 
redovisas under respektive kurs.
 
Observera att skolan har som policy att inte lämna ut studieintyg, omdömen, 
kursintyg eller utbildningsbevis om du har en skuld till skolan. Du har heller 
ingen rätt att påbörja dina studier nästa läsår om du inte betalat eventuella skul-
der innan terminsstart. Vid utebliven betalning överlämnas ärendet i ett senare 
skede till inkasso.
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UTVECKLINGSSAMTAL, UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING 
Alla som läser på folkhögskolan får tillgång till personligt handledningsstöd för 
att genomföra sina studier. Du som läser på Allmän kurs får hjälp av dina lära-
re att planera din utbildningsgång på skolan. Du har också rätt till studie- och 
yrkesvägledande samtal. Du som studerar på våra allmänna kurser har tillgång 
till en mentor och får regelbundna samtal med denna för att följa upp och stötta 
dig i både studier och utveckling. Regelbundet genomförs utvärderingar av ar-
betsmoment och kursupplägg. I slutet av varje kurs genomförs en utvärdering 
där både utbildningen och skolan utvärderas. 

DU SOM BEHÖVER SÄRSKILT STÖD 
I vår klassrumsbaserade kurs arbetar vi för att anpassa undervisningen efter 
många olika lärstilar. Vi eftersträvar en mängd olika examinationsformer och 
studierna kan anpassas efter den studerandes behov på många sätt. För att stu-
dierna och lärmiljön ska kunna anpassas efter allas behov är det av yttersta vikt 
att du som deltagare meddelar skolan genom din mentor vad du har för behov. 
Det kan röra sig om hjälpmedel för hörande, inlästa läromedel eller möjlighet 
att då och då gå ut ur klassrummet. Alla anpassningar och åtgärder utformas 
i dialog mellan deltagaren och skolan. Vi ser gärna att du som har en utredd 
funktionsnedsättning som påverkar dina studier uppvisar intyg på detta så att vi 
tillsammans med dig kan bedöma vilka anpassningar just du är i behov av. Du 
som har en funktionsnedsättning har också rätt till stöd via din kommun vilket 
vi uppmuntrar att du använder dig av.

På Allmän kurs har du möjlighet till samtal med vår kurator Ingrid. Ingrid når 
du på ingrid.haggblom@scouterna.se eller på telefon 08-555 065 88.

NÄRVARO 
Alla utbildningar förutsätter aktiv närvaro under planerad studietid. Hög 
frånvaro (oavsett anledning) kan leda till att kursen inte fullgjorts. För studier 
i våra klassrumskurser innebär det att du måste ha en kontinuerlig närvaro för 
att kunna få ett omdöme vid studiernas slut. För deltagare på distanskurser 
är kravet att du visar kontinuerlig aktivitet på vår lärplattform och slutför 2-3 
kurser per termin.

Varje deltagare anmäler själv egen sjukdom och vård av barn till Försäkrings-
kassan till CSN. Försäkringskassan och CSN kan begära att du ska lämna läkar-
intyg i original. Detta är viktigt för att CSN och Försäkringskassan ska kunna 
göra en korrekt bedömning av ärendet. Har du varit borta länge på grund av 
sjukdom eller vård av barn kan det vara nödvändigt att förlänga din studietid 
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för att du ska kunna få ett omdöme. Hög frånvaro kan också påverka din möj-
lighet att få studiestöd från CSN. Om du blir sjuk eller om du behöver 
vara hemma för att vårda barn eller nära anhörig ska du anmäla detta till 
skolan genom Schoolsoft eller till undervisande lärare samma dag samt till 
Försäkrings kassan. Om du inte varit tillräckligt aktiv på kursen så kommer vi 
att rapportera att du inte har fullföljt dina studier till CSN i slutet av terminen. 
Detta kan medföra att du blir återbetalningsskyldig eller inte får studiemedel 
följande termin. Det kan även innebära att du blir avstängd från dina studier.  
Detta gäller även om du läser en kurs på distans. Vid frånvaro bör du därför 
hålla en kontinuerlig dialog med dina lärare så ni kan anpassa din studieplan.
 

INTYG OCH BEHÖRIGHETER EFTER AVSLUTADE STUDIER  
Efter avslutade studier på Allmän kurs får du ett behörighetsintyg som re-
dovisar vilka ämnen studierna har omfattat samt behörighet till högskolestu-
dier (om du uppnått målen för det). Det intyget redovisar i vilka ämnen du 
har  inhämtat kunskaper motsvarande godkänd nivå samt ett studieomdöme. 
 Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga 
där man bedömer:

• Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
• Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
• Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
• Social förmåga.

Omdömet sätts av kursens lärare. Lärarna gör en gemensam bedömning, vid 
så kallade omdömeskonferenser, av alla studieresultat utifrån de riktlinjer som 
fastställts av Folkbildningsrådet. Omdömet ges i en graderad skala från 1 till 
4 där 4 är den högsta nivån. Mer om detta kan du läsa på Folkbildningsrådets 
hemsida www.folkbildningsradet.se. Du får information från din lärare om det 
finns oro för att du inte ska nå godkänd nivå.

Behörighet i enskilda ämnen beslutas av din ämneslärare utifrån de krav på 
närvaro och studieresultat som finns beskrivet i respektive kursplan. Samman-
ställningen av behörigheterna görs av kursansvarig lärare. På skolans hemsida 
kan du se vilka behörigheter du kan få när du läser hos oss.

Om du under studietiden visar tecken på att du inte kommer att klara av dina 
studier under planerad tid kommer du i god tid få information om detta samt i 
dialog med skolan göra en plan för hur du ska uppnå dina studiemål eller revi-
dera din studieplan. Det yttersta ansvaret för dina studier har du. 



8

IT OCH INTERNET 
För Scouternas folkhögskola är det en självklarhet att använda IT-hjälpmedel. 
 Vi vill skapa en positiv och utvecklande IT-miljö med stor öppenhet och flexibili-
tet. De IT-resurser som tillhandahålls för studerande på Allmän kurs i klassrum 
får endast utnyttjas av behörig användare. Behörig användare är studerande vid 
Scouternas folkhögskola. Skolans värdegrund gäller vid all IT-användning. Alla 
användare av skolans datanätverk skall innan tillträde ges en introduktion. 
I samband med denna introduktion tillhandahålls användarkonto med till-
hörande lösenord som kvitteras av den studerande. Kursdeltagare på Allmän 
kurs i  Örnsberg får under studietiden låna en dator för skolarbete.

INTERNETANVÄNDNING 
Som studerande på folkhögskolan bör den studerande inte uppsöka hemsidor 
med våld, sex eller politisk extremism om det inte på ett tydligt sätt skall 
 användas i utbildningen. Förfarande som bryter mot svensk lag är förbjudet 
och skolan loggar internetanvändning av säkerhetsskäl. Brott mot skolans reg-
ler kan leda till disciplinära och/eller rättsliga påföljder.

Systemadministratörer/ansvariga för IT-säkerhet kan utan förvarning övervaka 
folkhögskolans IT-resurser för att kunna sköta den dagliga driften och för att 
kunna utföra felsökning. All trafik som passerar brandväggen loggas och kan 
vid behov spåras.

STUDERANDEEKONOMI 
När du läser på folkhögskola har du rätt till studiestöd från CSN. Studerar du 
för att få gymnasiebehörighet får du studiehjälp till och med vårterminen du 
fyller 20 år. Därefter kan du söka studiemedel. Du ansöker själv om studiemedel 
hos CSN. Sök studiemedel under ”Ansök om studiemedel” i Mina sidor på 
www.csn.se. Där gör du även din studieförsäkran. När du har påbörjat dina 
studier skickar även skolan in en studieförsäkran.

Om du under studietiden blir sjuk eller vårdar barn eller nära anhörig gäller 
särskilda regler för att du ska få behålla ditt studiemedel. Utförlig information 
finns på www.csn.se. Du betalar ingenting för själva undervisningen, men en 
del obligatoriska avgifter tillkommer för försäkringar, kopiering, utskrifter, arbets -
material etc. Denna information finns på skolans hemsida under respektive kurs.
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FÖRSÄKRING  
Alla studerande och anställda vid Scouternas folkhögskola är olycksfallsförsäk-
rade under skoltid.

ALKOHOL OCH DROGER  
När du har accepterat din studieplats förbinder du dig att också följa skolans 
regler kring alkohol och droger. Om du bryter mot dessa kan det leda till att du 
måste sluta på skolan. Skolan utgår från följande förutsättningar:

Skolan utgår från följande förutsättningar: 
• Innehav och bruk av narkotiska preparat är enligt lag förbjuden i Sverige.
• För alkoholförsäljning gäller svensk lag.
• Det är förbjudet att uppträda alkohol- eller drogpåverkad på arbetsplatsen,  
 till vilken även skolarbetet hör.
• Det är förbjudet att förtära eller servera alkoholhaltiga drycker i folkhög-   
 skolans lokaler liksom vid studiebesök, utflykter och hajker i folkhögskolans  
 regi.
•  Ansvar för att alkohol- och drogreglerna praktiseras åvilar alla studerande 
och anställda.
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DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER  
Vår princip är att vi i första hand ska stödja våra studerande, men för att skolan 
ska fungera för alla krävs det att vi följer de regler som finns. Ibland inträffar 
det tyvärr saker som gör att vi tvingas vidta åtgärder.

Brott mot våra skolregler kan leda till avskiljning från att delta i undervisningen 
på Scouternas folkhögskola.

Grunder för avskiljning är:
• Om du på något sätt hanterar eller använder narkotikaklassade preparat.
• Om du bryter mot skolans alkoholregler.
• Om du missbrukar skolans datanät.
• Stöld.
• Rasistiska, sexistiska eller andra diskriminerande eller kränkande handlingar 
 i ord och gärning.
• Hot och handlingar som åstadkommer fysisk skada på person eller skolans
 egendom.
• Upprepade handlingar av fusk eller plagiat. Detta kontrolleras bland annat  
 genom tjänsten Urkund.
• Hög frånvaro eller inaktivitet som trots påtalanden inte förbättras.

Om det uppstår problem som vi tycker kan äventyra din skolgång hos oss på 
grund av grövre eller upprepade mindre företeelser kallas du till samtal. Samta-
let kan leda till en varning eller avskiljning från Scouternas folkhögskola. Beslut 
om avskiljande fattas av skolans rektor. Om skolan anser det vara nödvändigt 
kan en studerande stängas av från undervisningen under till exempel en utred-
ningsperiod.

OM EN KURS UPPHÖR ELLER STÄLLS IN  
Det kan hända att en kurs måste ställas in på grund av att för få har sökt eller 
accepterat sin plats på kursen. Om en kurs ställs in får du skriftlig information
(via e-post eller brev) om detta. Det kan förekomma andra orsaker än få del-
tagare till att en kurs ställs in. Om en kurs upphör eller ställs in på grund av 
annan anledning än för få deltagare har du rätt till relevant information om vad 
som föranlett beslutet. Om den kurs du blivit antagen till ställts in eller upp-
hört är du inte automatiskt antagen till kursen eller likvärdig kurs som ges vid 
senare tillfälle. Du måste alltid göra en ny ansökan.  
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ARKIVERING OCH ÖPPENHET  
Alla ansökningshandlingar hanteras med respekt för den personliga integri-
teten av dem som handhar denna information vid antagning. Intyg för behö-
righet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier arkiveras i minst 50 år. 
Kopior på intyg skickas som huvudregel ut till folkbokföringsadressen, alterna-
tivt kan kopior på intyg hämtas på plats. Vid brådskande ärenden kan folkhög-
skolan skicka ut kopior på intyg via e-post.

ADRESS OCH KONTAKTUPPGIFTER

KONTAKTUPPGIFTER PERSONAL

POSTADRESS: 
Scouternas folkhögskola 
Box 420 34 
126 12 Stockholm 

BESÖKSADRESS: 
Instrumentvägen 19 
126 12 Hägersten

REKTOR
Liza Rosenberg 
liza.rosenberg@scouterna.se 
08-555 065 34 

BITRÄDANDE REKTOR OCH 
KURSANSVARIG ALLMÄN KURS 
Helena Dohns
helena.dohns@scouterna.se
072-070 58 79

SYV ALLMÄN KURS
Mattias Hallgren
mattias.hallgren@scouterna.se
08-555 065 19

ADMINISTRATÖR FÖR 
LÅNGA KURSER
Sara Baringe 
sara.baringe@scouterna.se 
08-568 432 37

ANSVARIG PROJEKTLEDNING 
Thérèse Syk
therese.syk@scouterna.se
072-070 15 71

ANSVARIG LEDARSKAP FÖR 
HÅLLBARHET 
Cecilia Wesslén
cecilia.wesslen@scouterna.se
072-070 69 44 

ANSVARIG VÄRDEBASERAT 
LEDARSKAP OCH STYRELSE-  
PROGRAMMET
Imse Spragg Nilsson
imse.spraggnilsson@scouterna.se 
072-076 40 40

ORDFÖRANDE SCOUTERNAS 
FOLKHÖGSKOLAS STYRELSE
Fredrik Mandelin
fredrik.mandelin@scouterna.se


