Följande regler gäller för Röda Korsets folkhögskola:

Materialkostnaden inkluderar telefonsamtal för dina studier, kopiering, datorutskrifter, försäkring,
studiematerial och tillgång till internet. Denna kostnad uppgår till 2000 kr per läsår. Materialkostnaden för
höstterminen (1000 kr) ska vara betald senast den 30 september 2015. Därefter så ska materialkostnaden för
vårterminen 2016 (1000 kr) vara betald senast:
- den 30 november 2015 för deltagare på profilkurserna (de som inte betalat får inte följa med på resan)
- den 15 februari 2016 för deltagare på allmän kurs (de som inte betalat måsta avsluta sin studier)
All frånvaro skall anmälas till skolan. Det gör du med ett sms till din kursansvarige.
Vid egen sjukdom skall du alltid meddela Försäkringskassan. Vid vård av sjukt barn eller vård av nära anhörig
skall du meddela CSN.

Vid skolans expedition finns en telefon som du kan använda för samtal som rör ditt skolarbete, denna telefon
får ej användas för privata samtal.

Datorer finns på torget samt i skolans datasal. Dessa kan användas för egna skolarbeten. Utskrift från internet
för privat bruk är inte tillåtet. Det är inte tillåtet att ladda ner program på skolans datorer.

Du kan i viss mån låna teknisk utrustning t ex PC-kanon, videokamera eller bärbar dator som behövs för dina
studier, då måste du ha en giltig hemförsäkring och allriskförsäkring.

På kylskåpet finns ett schema där det står vilken kurs som ansvarar för ordningen i köket, bibliofiket, torget
och gången med mikrovågsugnar respektive vecka. Detta schema ska följas med tillhörande ansvar.

Du kan i olika sammanhang bli fotograferad på skolan. Godkänner du att fotograferas och att bilderna
eventuellt visas på skolans hemsida eller i olika informationsmaterial?
Ja______
Nej_____
Kod
Koden till skolans entré får inte ges ut till obehöriga.
Övrigt
Meddela alltid skolans expedition om du ändrar adress, telefonnummer eller folkbokföringsort.
Detta avtal skall upprättas i två exemplar. Ett behåller du själv och det andra tillhör skolan.
Jag har tagit del av ovanstående information och förbinder mig att följa dessa regler under den tid jag studerar
på skolan.
Skärholmen den……………………2015
Namn……………………………………Namnförtydligande…………………………………

