
Studeranderättslig standard  

Bibelskola Väst har med Dalkarlså folkhögskola  en studeranderättslig standard 
där du som studerande finner rättigheter och skyldigheter beskrivna. Här finns 
alla dokument som ligger till grund för prövning för studeranderättsliga 
ärenden. Prövoinstans är Folkhögskolornas studeranderättslig råd, FSR. Vår 
skolas standard innefattar följande tio områden. 

För studeranderätt vid moderskolan Dalkarlså Folkhögskola Klicka här..... 

 

Studeranderättslig standard för kursen Bibelskola Väst 

 

1. Information innan den studerande är antagen 
 
2. Information vid kursstart 
 
3. Deltagarinflytande och studeranderätt 
 
4. Avgiftsfri undervisning  
 
5. Intyg  
 
6. Om en kurs upphör eller ställs in  
 
7. Utvärderingar  
 
8. Försäkringar Klicka här..... 
 
9. Disciplinära åtgärder  
 
10. Principer för arkivering och öppenhet Klicka här..... 

11. För studeranderätt vid moderskolan Klicka här..... 
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1. Information innan den studerande är antagen. 

Information om kursen, mål och innehåll hittar du på denna hemsida (www.bibelskolavast.se). 

2. Information vid kursstart 

Information om schema, uppförandekod, regler vid frånvaro etc. hittas i vår kursmanual som du får 

vid kursstart 

Har du ytterligare frågor kan de ställas till ansvariga i Kursledningen. Kontaktinformation hittar du 

HÄR 

 

3. Deltagarinflytande och studeranderätt 

I Folkhögskolan har kursdeltagaren en viktig roll när det gäller att påverka 
utbildningen. Vid skolan finns ett aktivt kursråd/skolråd som träffas varje 
månad. 
Deltagarna i Bibelskola Väst har alltid möjligheten att skicka frågor till skolrådet 
som tas upp på skolrådsmötet, eller att om så önskas vara med på mötet och 
presentera sin önskan. Förslag till förbättring, frågor eller klagomål kan alltid 
föras fram på telefon, email, i månadsrapporter eller via sin handledare. 
 
 
Om en kurs ställs in 
Skolan garanterar inte att en särskild kurs genomförs om antalet deltagare 
understiger 15 personer vid kursstartsdatum. Om en kurs påbörjas kommer 
den att genomföras enligt kursplanen så till vida att minst 10 deltagare har 
möjlighet att slutföra kursen. Antagning sker för max två terminer i taget. 
Kurstiden garanteras till 35 veckor på två terminer. 

 
Deltagarinflytande och studeranderätt 
Vår folkhögskola har avtal med folkhögskolornas studeranderättsliga råd FSR. 
Rådet är en överklagandenämnd dit du som kursdeltagare kan vända dig till om 
du är missnöjd med något som rör din utbildning. Detta gäller om du inte anser 
att du har fått gehör av skolans lokala ledning och rektor. 
Behöver du stöd och hjälp i en klagomålshantering kan du vända dig till någon 
studerandeorganisation, skolans rektor eller kurator. De kan också hjälpa dig 
med frågor där en tredje part krävs för att en tvist ska kunna avgöras. 

 

4. Avgiftsfri undervisning 

Se vår kursmanual under rubriken Ekonomi.  

 

5. Intyg 

Efter avslutad kurs så får varje deltagare ett intyg som visar att deltagaren har genomfört kursen 

Bibelskola Väst vid Dalkarlså folkhögskola, samt vad kursen har innehållit för studiemoment. 

http://bibelskolavast.se/index.php/kontakt
http://bibelskolavast.se/index.php/kontakt
http://www.folkbildning.se/Folkbildningsradet/Medlemsuppdrag/Folkhogskolornas-Studeranderattsliga-Rad---FSR/


6. Om en kurs upphör eller ställs in 

Skolan garanterar inte att en särskild kurs genomförs om antalet deltagare understiger 15 personer 
vid kursstartsdatum. Om en kurs påbörjas kommer den att genomföras enligt kursplanen så till vida 
att minst 10 deltagare har möjlighet att slutföra kursen. Antagning sker för max två terminer i taget. 
Kurstiden garanteras till 35 veckor på två terminer. 
 

7. Utvärdering 

Bibelskola Väst gör regelbundna utvärderingar. Varje deltagare gör vid terminsslut en utvärdering i 

grupp och enskilt. Efter varje läsår görs dessutom en utvärdering av Skolrådet vilket leder in i 

utvecklingsarbetet och förbättringsarbetet inför nästa läsår.  

För att se Dalkarlsås Utvärdering och utveklingsarbete se HÄR 

 

8. Försäkringar Klicka här..... 

 

9. Disciplinära åtgärder  

Vid brott mot Skolans värderingar och policy så har i första hand kursföreståndaren ansvar att tala 

med deltagaren och vidta åtgärder för att det inte ska ske igen.  Åtgärder kan vara fortsatta samtal, 

själavård eller paus i studierna. 

Om någon elev skulle visa så allvarliga karaktärsbrister att handledaren anser, att deltagaren inte kan 

fortsatt utföra sina studier eller praktik, så ska detta genast meddelas kursledaren, som omgående 

sammankallar skolrådet för behandling av ärendet.  

 

10. Principer för arkivering och öppenhet Klicka här..... 
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